
 

 

Philips Flite
Hovedtelefoner med 
mikrofon

12,2 mm drivere/øretelefon, åben

Øretelefon

SHE4205BK
Ultralet. Stor lyd.

Hovedtelefoner, der overvinder tyngdekraften
Philips Flite Hyprlite-hovedtelefoner gør din dag lidt lysere og er særdeles behagelige at 
have på. De er superslanke og utroligt lette, så du mærker dem nærmest ikke, når de 
leverer fantastisk klar lyd.

Ren og klar lyd
• Basrør giver fyldig bas
• Kraftige drivere giver klar lyd

Strømlinet design
• Holdbar ledning med aflastningssystem
• Smarte blanke metalliske detaljer
• Fjernbetjening til håndfri opkald og musik

Ægte komfort
• Naturlig pasform med ergonomiske ørepuder



 Ekstra holdbar ledning

Let betyder ikke skrøbelig. Hovedtelefonerne er 
konstrueret til livet på farten, og ledningen har 
indbygget aflastningssystem, der giver større 
holdbarhed og længere levetid.

Metallisk overflade

Ikonisk design med friske, moderne blanke detaljer.

Håndfrie opkald

Den brugervenlige fjernbetjening gør det muligt at 
afspille numre, sætte på pause og besvare opkald 
med et enkelt tryk på en knap.

Basrør

Innovative basrør i øreproppen øger luftstrømmen 
og leverer fyldig, dyb bas.

Ren lyd

Kraftige 12,2 mm drivere er justeret til at gengive 
klar, sprød lyd.

Ergonomisk pasform

Hyprlite-hovedtelefoner er så slanke, at du næsten 
ikke kan mærke dem i ørerne, så du får musikken 
leveret med vægtløs komfort.
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Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Membran: PET
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 12,2 mm
• Max. belastning: 30 mW
• Impedans: 32 ohm
• Frekvenskurve: 9-23.000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: nikkelbelagt

Design
• Farve: Sort

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Vægt: 0,013 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Bruttovægt: 0,039 kg
• Nettovægt: 0,013 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,026 kg
• Type af hyldeplacering: Begge
• EAN: 69 51613 99113 8

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,325 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Nettovægt: 0,078 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• Taravægt: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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