
 

 

Philips Flite
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 12,2 mm/otwarte, 

douszne

Douszne

SHE4205BK
Wyjątkowo lekkie. Potężny dźwięk.

Słuchawki zaprzeczające grawitacji
Komfortowe słuchawki Philips Flite Hyprlite będą pasować do Twojego stylu — 
zapewniają czysty dźwięk, a ich noszenie to prawdziwa przyjemność. Są niezwykle wąskie 
i niewiarygodnie lekkie, dlatego możesz zapomnieć, że je nosisz.

Pełna wyrazistość
• Tuba basowa zapewnia bogate brzmienie tonów niskich
• Przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny dźwięk

Nowoczesny wygląd
• Trwały przewód z reduktorem naprężeń
• Eleganckie, metaliczne, błyszczące akcenty
• Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Prawdziwy komfort
• Ergonomiczne elementy douszne zapewniają naturalne dopasowanie



 Wyjątkowo trwały przewód

Lekki nie znaczy delikatny — przewód słuchawkowy 
stworzony do słuchania muzyki w drodze został 
wyposażony w reduktor naprężeń zapewniający 
trwałość i dłuższą żywotność.

Metaliczne wykończenie

Wyjątkowa konstrukcja z błyszczącymi akcentami — 
świeży, nowoczesny styl.

Swoboda rozmów

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i 
wstrzymywanie utworów, a także odbieranie 
połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Tuba basowa

Innowacyjne tuby basowe w słuchawkach zwiększają 
przepływ powietrza, aby zapewnić głębokie, bogate 
brzmienie tonów niskich.

Wyraźne brzmienie

Przetworniki 12,2 mm o dużej mocy ostały 
opracowane z myślą o czystym i szczegółowym 
brzmieniu.

Ergonomiczne dopasowanie

Są tak wygodne i lekkie, że prawie nie czujesz, że 
masz je w uszach — taki jest właśnie komfort 
słuchania muzyki w słuchawkach Hyprlite.
SHE4205BK/00

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Membrana: Tworzywo PET
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 12,2 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Impedancja: 32 om
• Pasmo przenoszenia: 9–23 000 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: symetryczny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: niklowane

Wykończenie
• Kolor: Czarny

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Waga: 0,013 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Waga brutto: 0,039 kg
• Waga netto: 0,013 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,026 kg
• Typ ułożenia półki: Obie
• EAN: 69 51613 99113 8

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,325 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Waga netto: 0,078 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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