
 

 

Philips Flite
Auscultadores com 
microfone

Diafragmas de 12,2 mm; auricular 

aberto

Auricular

SHE4205WT
Ultra leve. Som potente.

Auscultadores que desafiam a gravidade
Uma adição perfeita ao seu dia para usar sem esforço, os auscultadores Philips Flite 
Hyprlite fornecem um som nítido com um conforto relaxante. Extremamente finos e 
incrivelmente leves, quase não notará que está a utilizá-los.

Nitidez pura
• Tubo de graves para tons graves ricos
• Os diafragmas de alta potência fornecem um som nítido

Design aerodinâmico
• Cabo resistente com compensador de tensão
• Detalhes metálicos elegantes e brilhantes
• Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Verdadeiro conforto
• Auriculares ergonómicos para uma adaptação natural



 Cabo extra resistente

Leve não significa frágil. Construído para um estilo de 
vida activo, o cabo dos auscultadores tem um 
compensador de tensão incorporado para maior 
durabilidade e vida útil mais longa.

Acabamento metálico

Design emblemático com detalhes modernos e 
brilhantes.

Chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/
parar faixas e atender chamadas com um simples 
toque de um botão.

Tubo de graves

Os inovadores tubos de graves nos auriculares 
aumentam o fluxo de ar para fornecer graves 
profundos e ricos.

Som cristalino

Os diafragmas de 12,2 mm de alta potência são 
optimizados para reproduzir som nítido e cristalino.

Adaptação ergonómica

Tão finos que quase não os sentirá nos ouvidos, os 
auscultadores Hyprlite fornecem-lhe a música com 
um conforto leve.
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Especificações
Som
• Sistema acústico: Aberto
• Diafragma: PET
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 12,2 mm
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Impedância: 32 ohms
• Frequência de resposta: 9-23 000 Hz

Conetividade
• Ligação de Cabo: simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a níquel

Design
• Cor: Branco

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• EAN: 69 51613 99114 5
• Peso bruto: 0,039 kg
• Peso líquido: 0,013 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,026 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,325 kg
• GTIN: 1 69 51613 99114 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Peso líquido: 0,078 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,247 kg
•
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