
 

 

„Philips“ Flite
Ausinės su mikrofonu

12,2 mm garsiak. / į ausis ded. 

ausinės

Ausinės kištukas

SHE4205WT
Itin lengvos. Didelis garsas.

Itin lengvos ausinės
Kiekvienai dienai skirtos vientisos ir patogios „Philips Flite Hyprlite“ ausinės atkuria aiškų 
garsą ir suteikia komforto. Jūs pamiršite, kad jūsų ausyse įdėtos itin plonos ir neįtikėtinai 
lengvos ausinės.

Švarus garsas
• Sodrų garsą atkuriantis žemųjų dažnių vamzdis
• Galingi garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Aptaki konstrukcija
• Tvirtas laidas su spaustuku
• Grakštūs blizgaus metalo akcentai
• Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Tikras patogumas
• Puikiai tinkantys ergonomiški kištukai



 Itin tvirtas laidas

Lengvos ausinės neprivalo būti nepatvarios. Šių 
kelionėms skirtų ausinių laide yra integruotas 
spaustukas, užtikrinantis patvarumą ir ilgesnį 
naudojimą.

Metalo apdaila

Klasikinis dizainas papuoštas moderniais blizgiais 
akcentais.

Skambučiai su laisvų rankų įranga

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia 
paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į 
skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Žemųjų dažnių vamzdis

Naujoviški žemųjų dažnių vamzdžiai į ausis 
įdedamose ausinėse padidina oro srautą, kad būtų 
atkurti sodrūs žemieji dažniai.

Švarus garsas

Galingi 12,2 mm garsiakalbiai atkuria itin aiškų ir 
švarų garsą.

Ergonomiška konstrukcija

Jūs pamiršite, kad dėvite šias lengvas ausines ir 
galėsite patogiai mėgautis muzika.
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Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: Atvir.
• Diafragma: PET
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Garsinė ritė: CCAW
• Jautrumas: 105 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 12,2 mm
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Dažninė charakteristika: 9–23 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: simetrinė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: nikelis

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

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

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• EAN: 69 51613 99114 5
• Bendras svoris: 0,039 kg
• Grynasis svoris: 0,013 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,026 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 0,325 kg
• GTIN: 1 69 51613 99114 2
• Outer carton (L x W x H): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Grynasis svoris: 0,078 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,247 kg
•
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