
 

 

Philips Flite
Fejhallgató mikrofonnal

12,2 mm-es meghajtók/ nyitott 

earbud

Earbud fülhallgatós

SHE4205WT
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók
A könnyedén viselhető Philips Flite Hyprlite fejhallgató tiszta hangzást biztosít, és felhőtlen 
kényelem mellett teszi szebbé a napját. Kivételesen vékony, és hihetetlenül könnyű, szinte 
észre sem veszi, hogy a fülében van.

Tiszta hangzás
• Basszuscső a gazdag basszushangzásért
• Az erőteljes meghajtók tiszta hangzást nyújtanak

Áramvonalas kialakítás
• Törésgátlóval ellátott, tartós kábel
• Karcsú, metálfényű részek
• Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Igazi kényelem
• Ergonomikus earbuds a természetes illeszkedésért



 Extra tartós kábel

A kis súly nem jelenti azt, hogy törékeny is. Mivel 
útközbeni használatra készült, a fülhallgató kábelét 
törésgátlóval látták el a nagyobb tartósság és a 
hosszabb élettartam érdekében.

Fém kidolgozás

Ikonikus dizájn friss, modern, magasfényű részekkel.

Kihangosított telefonálás

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a 
zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások 
fogadását egy egyszerű gombnyomással.

Basszuscső

Az innovatív basszuscsövek a fülhallgatóban növelik a 
levegőáramlást a gazdag, mély basszushangzás 
érdekében.

Tiszta hangzás

Az erőteljes 12,2 mm-es meghajtók tiszta, élénk 
hangokat adnak vissza.

Ergonomikus illeszkedés

Annyira keskeny, hogy szinte nem is érzi a füleiben, a 
Hyprlite fülhallgató súlytalan kényelemben 
szolgáltatja a zenét.
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Műszaki adatok
Hang
• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Membrán: PET
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 12,2 mm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Impedancia: 32 ohm
• Frekvenciaválasz: 9 –23 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: nikkelezett

Kialakítás
• Szín: Fehér

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• EAN: 69 51613 99114 5
• Bruttó tömeg: 0,039 kg
• Nettó tömeg: 0,013 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,026 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,325 kg
• GTIN: 1 69 51613 99114 2
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Nettó tömeg: 0,078 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Táratömeg: 0,247 kg
•
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