
 

 

Philips Flite
Căști cu microfon

Difuzoare de 12,2 mm/design 

deschis

Difuzor auricular

SHE4205WT
Ultrauşoare. Sunet puternic.

Căşti care sfidează gravitaţia
Aducând un plus perfect zilei tale şi uşor de purtat, căştile Philips Flite Hyprlite oferă sunet 
clar şi confort lipsit de griji. Extrem de subţiri şi incredibil de uşoare, de-abia le simţi în 
urechi.

Claritate pură
• Tub pentru bas, pentru bas puternic
• Driverele cu putere ridicată oferă un sunet clar

Design elegant
• Cablu durabil, cu reducerea uzurii
• Accente metalice lucioase și elegante
• Telecomandă pentru apeluri și muzică handsfree

Confort autentic
• Căști ergonomice, pentru o potrivire naturală



 Cablu extra durabil

Ușor nu înseamnă fragil. Conceput pentru călătorii, 
cablul pentru căști are încorporată reducerea uzurii, 
pentru durabilitate mai mare și durată de viaţă mai 
îndelungată.

Finisaj metalic

Design emblematic , cu accente foarte lucioase, 
proaspete și moderne.

Apeluri handsfree

Telecomanda ușor de utilizat îţi permite să redai/să 
întrerupi melodii, precum și să răspunzi la apeluri 
printr-o simplă apăsare pe buton.

Tub pentru bas

Tuburile inovatoare pentru bas din difuzorul 
auricular cresc fluxul de aer pentru a oferi bas 
puternic și profund.

Sunet clar

Driverele de 12,2 mm, cu putere ridicată, sunt 
reglate să reproducă sunet clar, de calitate.

Potrivire ergonomică

Atât de ușoare, încât de-abia le simţi în urechi, căștile 
Hyprlite îţi oferă muzică, în condiţii de confort fără 
greutate.
SHE4205WT/00

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Deschis
• Diafragmă: PET
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 12,2 mm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Impedanţă: 32 ohm
• Răspuns în frecvenţă: 9 – 23.000 Hz

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: simetric
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu nichel

Design
• Culoare: Alb

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• EAN: 69 51613 99114 5
• Greutate brută: 0,039 kg
• Greutate netă: 0,013 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,026 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,325 kg
• GTIN: 1 69 51613 99114 2
• Cutie exterioară (L x L x Î): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Greutate netă: 0,078 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 0,247 kg
•
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