
 

 

Philips Flite
Slúchadlá s mikrofónom

12,2 mm budiče/otvor. slúchadlá 

do uší

Slúchadlo do ucha

SHE4205BK
Ultra ľahké. Silný zvuk.

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie
Slúchadlá Philips Flite Hyprlite sú nenápadným spoločníkom, ktorý vám spríjemní deň. Ľahko sa 
nosia a produkujú čistý zvuk, ktorý si vychutnáte v bezstarostnom pohodlí. Vďaka ich mimoriadne 
štíhlemu dizajnu a neuveriteľne nízkej hmotnosti ich v ušiach takmer nebudete cítiť.

Krištáľová čistota
• Basová trubica pre bohatšie basy
• Budiče s vysokým výkonom vytvárajú čistý zvuk

Moderný dizajn
• Odolný kábel s uvoľňovačom napnutia
• Elegantné lesklé kovové detaily
• Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Skutočné pohodlie
• Ergonomické slúchadlá, ktoré prirodzene sadnú do ucha



 Mimoriadne odolný kábel

Ľahké neznamená krehké. Slúchadlá sú navrhnuté 
tak, aby vám slúžili na cestách. Kábel má zabudovaný 
uvoľňovač napnutia, ktorý predlžuje jeho odolnosť 
a životnosť.

Kovová povrchová úprava

Ikonický dizajn so sviežimi vysoko lesklými 
modernými detailami.

Hovory bez použitia rúk

Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám 
umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať 
hovory jedným stlačením tlačidla.

Basová trubica

Inovatívne basové trubice v slúchadle do uší zvyšujú 
prietok vzduchu a vytvárajú tak hlboké, bohaté basy.

Čistý zvuk

12,2 mm budiče s vysokým výkonom sú naladené 
tak, aby vytvárali čistý, ostrý zvuk.

Ergonomický tvar

So slúchadlami Hyprlite si hudbu vychutnáte 
s pocitom beztiažového pohodlia. Sú také štíhle, že 
ich v ušiach ani nepocítite.
SHE4205BK/00

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Membrána: PET
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 12,2 mm
• Maximálny príkon: 30 mW
• Impedancia: 32 ohm
• Frekvenčná odozva: 9 – 23 000 Hz

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: poniklované

Dizajn
• Farba: Čierna

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,039 kg
• Hmotnosť netto: 0,013 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,026 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• EAN: 69 51613 99113 8

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,325 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,078 kg
• Počet používateľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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