Philips Flite
Слушалки с микрофон

Микрокапсула 12,2 мм
мембрани/отворена
Микрокапсули

SHE4205WT

Изключително леки. С впечатляващ звук.
Слушалки, на които земното притегляне не влияе
Допълващи вашето ежедневие по безупречен начин и идеални за носене, слушалките
Philips Flite Hyprlite предоставят ясен звук в съчетание с безгрижно удобство.
Супертънки и невероятно леки, слушалките почти не се усещат при носене.
Чист звук
• Бас туба за наситени баси
• Мембраните с висока мощност осигуряват чист звук
Изчистен дизайн
• Издръжлив кабел с предпазител от опъване
• Лъскави акценти с металически отблясък
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце
Истински комфорт
• Ергономични микрокапсули за естествено прилягане

SHE4205WT/00

Слушалки с микрофон

Микрокапсула 12,2 мм мембрани/отворена Микрокапсули

Акценти

Спецификации

Екстра издръжлив кабел

Бас туба

Звук

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Отворена
Диафрагма: PET
Тип магнит: Неодимов
Звукова намотка: CCAW
Чувствителност: 105 dB
Диаметър на високоговорителя: 12,2 мм
Максимална входяща мощност: 30 mW
Импеданс: 32 ома
Честотен обхват: 9 – 23 000 Hz

Възможности за свързване

Това, че са леки, не значи, че са крехки. Създаден
за използване в движение, кабелът на слушалките
има вграден предпазител от опъване за по-голяма
издръжливост и по-дълъг живот.

Метално покритие

Иновативните тръби за бас в слушалките
увеличават въздушния поток за по-дълбок и
плътен бас.

Ясен звук

•
•
•
•

Кабелна връзка: симетричен
Дължина на кабела: 1,2 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: никелиран

Дизайн

• Цвят: Бяло

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
1,75 x 1,65 x 1,16 см
• Тегло: 0,013 кг

Габарити на опаковката

Емблематичен дизайн със свежи, модерни
бляскави акценти.

Обаждания със свободни ръце

12,2-милиметровите мембрани с висока мощност
са настроени да възпроизвеждат чист, ясен звук.

Ергономично прилягане

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
9,5 x 17,2 x 1,5 см
• EAN: 69 51613 99114 5
• Бруто тегло: 0,039 кг
• Нето тегло: 0,013 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,026 кг
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

•
•
•
•
•
•
•

Лесното за използване дистанционно управление
позволява да пускате/спирате на пауза записите и
да отговаряте на повиквания само с едно
натискане на бутон.
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Толкова тънки, че едва ги усещате в ушите си,
слушалките Hyprlite предоставят вашата музика в
безтегловно удобство.
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Бруто тегло: 0,325 кг
GTIN: 1 69 51613 99114 2
Външен кашон (л x Ш x В): 18,8 x 11,7 x 12,8 см
Нето тегло: 0,078 кг
Брой потребителски опаковки: 6
Тегло на опаковката: 0,247 кг

