
 

 

Philips Flite
Mikrofonlu kulaklık

12,2 mm sürücülü/açık kulaklık

Kulaklık

SHE4205BK
Ultra hafif. Muhteşem ses.

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık
Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, 
konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın 
kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile.

Saf netlik
• Zengin bas için bas tüpü
• Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

Șık tasarım
• Gerilim önleyiciye sahip dayanıklı kablo
• Șık, metalik, parlak vurgular
• Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Gerçek rahatlık
• Tam uyum sağlayan ergonomik kulaklık



 Ekstra dayanıklı kablo

Hafif olması kırılgan olduğu anlamına gelmez. 
Hareketli yașam için tasarlanan kulaklık kablosu, daha 
fazla dayanıklılık ve daha uzun kullanım ömrü için 
dahili gerilim önleyiciye sahiptir.

Metalik kaplama

Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip 
ikonik tasarım.

Eller serbest arama

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye 
basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve 
aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Bas tüpü

Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akıșını 
artırarak derin ve zengin bas sunar.

Net ses

Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses 
üretecek șekilde ayarlanmıștır.

Ergonomik uyum

Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse 
hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi 
hafifliğinin getirdiği konforla sunar.
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Teknik Özellikler
Ses
• Akustik sistem: Açık
• Diyafram: PET
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: CCAW
• Hassasiyet: 105 dB
• Hoparlör çapı: 12,2 mm
• Maksimum güç giriși: 30 mW
• Empedans: 32 ohm
• Frekans tepkisi: 9 – 23.000 Hz

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: nikel kaplama

Tasarım
• Renk: Siyah

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Ağırlık: 0,013 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,039 kg
• Net ağırlık: 0,013 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,026 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• EAN: 69 51613 99113 8

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,325 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Net ağırlık: 0,078 kg
• Ambalaj sayısı: 6
• Dara ağırlığı: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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