
 

 

Philips Flite
Kuulokkeet ja mikrofoni

12,2 mm:n elementit / avoin 

takaosa

Nappikuuloke

SHE4205BK
Kevyesti iso ääni.

Painovoimaa uhmaavat kuulokkeet
Huomaamattomat ja mukavat Philips Flite Hyprlite -kuulokkeet tuottavat selkeän äänen ja 
kulkevat kätevästi mukana päivän menoissa. Kuulokkeet ovat niin ohuet ja kevyet, että 
tuskin tunnet niitä korvillasi.

Selkeä ääni
• Bassoputki parantaa bassoääntä
• Kirkas ääni tehokkailla elementeillä

Virtaviivainen muotoilu
• Vedonpoistimella varustettu kestävä johto
• Tyylikkäät metallinkiiltävät yksityiskohdat
• Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten

Ainutlaatuinen mukavuus
• Ergonomiset nappikuulokkeet istuvat korviin täydellisesti



 Erittäin kestävä johto

Kuulokkeiden kevyt mutta kestävä johto sopii 
täydellisesti menevään elämäntyyliin. 
Sisäänrakennettu vedonpoistin tekee johdosta 
erityisen kestävän ja pitkäikäisen.

Metalliviimeistely

Modernit metallinkiiltävät yksityiskohdat tuovat 
särmää klassiseen muotoiluun.

Handsfree-puhelut

Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit 
aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata 
puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.

Bassoputki

Kuulokkeen sisällä olevat innovatiiviset bassoputket 
parantavat ilman virtausta, mikä takaa syvän ja 
voimakkaan bassoäänen.

Kirkas ääni

Tehokkaat 12,2 mm:n elementit tuottavat selkeän ja 
kirkkaan äänen.

Ergonominen muotoilu

Hyprlite-kuulokkeet ovat niin ohuet ja kevyet, että 
tuskin tunnet niitä korvillasi. Nauti musiikista 
äärimmäisen mukavasti!
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Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Kalvo: PET
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 12,2 mm
• Enimmäisteho: 30 mW
• Impedanssi: 32 ohmia
• Taajuusvaste: 9 –23 000 Hz

Liitännät
• Johtoliitäntä: symmetrinen
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: nikkelipinnoite

Muotoilu
• Väri: Musta

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Paino: 0,013 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Kokonaispaino: 0,039 kg
• Nettopaino: 0,013 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,026 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• EAN: 69 51613 99113 8

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,325 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Nettopaino: 0,078 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Taara: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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