
 

 

Philips Flite
Slušalke z mikrofonom

12,2 mm pog. enote/odprti ušesni 

čepki

Ušesni čepek

SHE4205BK
Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Slušalke, ki kljubujejo težnosti
Slušalke Philips Flite Hyprlite, ki vam popestrijo dan in so izjemno udobne za nošenje, 
predvajajo jasen zvok. Ker so izjemno tanke in neverjetno lahke, komaj občutite, da jih 
nosite.

Čist in jasen zvok
• Cev za mogočne nizke tone
• Visokozmogljive pogonske enote za izjemno čist zvok

Optimirana zasnova
• Trpežen kabel z uvodnico
• Elegantni poudarki s kovinskim premazom
• Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Pravo udobje
• Ergonomski ušesni čepki za naravno prileganje



 Izjemno trpežen kabel

Majhna teža ni znak krhkosti. Kabel slušalk je 
zasnovan za uporabo na poti, zato ima vgrajeno 
uvodnico, ki zagotavlja večjo trpežnost in daljšo 
življenjsko dobo.

Kovinski videz

Ikonična oblika z inovativnimi, sodobnimi svetlečimi 
poudarki

Prostoročno klicanje

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj 
skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s 
preprostim pritiskom gumba.

Cev za nizke tone

Inovativne cevi za nizke tone v ušesnih čepkih 
povečajo pretok zraka in ustvarjajo globoke, 
mogočne nizke tone.

Čist zvok

Visokozmogljive 12,2-mm pogonske enote so 
prilagojene za poustvarjanje čistega, prijetnega zvoka.

Ergonomsko prileganje

Tanke slušalke Hyprlite, ki jih med nošenjem komaj 
občutite v ušesih, zagotavljajo lahkotno udobje med 
poslušanjem glasbe.
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Specifikacije
Zvok
• Akustični sistem: Odprt
• Opna: PET
• Tip magneta: Neodim
• Zvočniška tuljava: CCAW
• Občutljivost: 105 dB
• Premer zvočnika: 12,2 mm
• Največja vhodna moč: 30 mW
• Impedanca: 32 ohm
• Frekvenčni odziv: 9–23.000 Hz

Povezljivost
• Kabelska povezava: simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Zaključna obdelava konektorja: ponikljan

Zasnova
• Barva: Črna

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

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

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Bruto teža: 0,039 kg
• Neto teža: 0,013 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,026 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
• EAN: 69 51613 99113 8

Zunanja škatla
• Bruto teža: 0,325 kg
• Outer carton (L x Š x V): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Neto teža: 0,078 kg
• Število komercialnih pakiranj: 6
• Teža embalaže: 0,247 kg
• Številka GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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