
 

 

Philips Flite
Hörlurar med mikrofon

12,2 mm element/öppen in-ear-

hörlur

Öronsnäcka

SHE4205BK
Ultralätta. Stort ljud.

Gravitationstrotsande hörlurar
Philips Flite Hyprlite-hörlurarna ger klart ljud och är mycket bekväma att använda. De är 
supertunna och otroligt lätta att du knappt känner av dem i öronen.

Rent ljud
• Basrör för en fyllig bas
• Kraftfulla element som ger tydligt ljud

Strömlinjeformad modell
• Hållbar kabel med dragavlastning
• Läckra glansiga detaljer i metall
• Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Äkta komfort
• Ergonomiska öronsnäckor för en naturlig passform



 Extra hållbar kabel

Lätt är inte synonymt med ömtålig. Kabeln till 
hörlurarna är byggd för ett liv i farten och har 
inbyggd dragavlastning så att de håller längre.

Metallfinish

Banbrytande design med fräscha, moderna högblanka 
detaljer.

Handsfree-samtal

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/
pausa låtar och besvara samtal med en enkel 
knapptryckning.

Basrör

Innovativa basrör i öronsnäckan ökar luftflödet och 
ger en djup, fyllig bas.

Tydligt ljud

Kraftfulla element på 12,2 mm, finjusterade för att 
återge klart och tydligt ljud.

Ergonomisk passform

Hyprlite-hörlurarna är så lätta och och tunna att du 
knappt känner av dem i öronen.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 12,2 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Impedans: 32 ohm
• Frekvensåtergivning: 9–23 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: symmetrisk
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: nickelpläterad

Design
• Färg: Svart

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

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

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Bruttovikt: 0,039 kg
• Nettovikt: 0,013 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,026 kg
• Typ av hyllplacering: Båda
• EAN: 69 51613 99113 8

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,325 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Nettovikt: 0,078 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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