
 

 

Philips Flite
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 32 mm/zamknięta 

konstr.

Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
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ewiarygodnie lekkie i mocne. Słuchawki Philips Flite Ultrlite mają smukły, opływowy 
tałt i znakomicie sprawdzają się w ruchu. Zapewniają czysty dźwięk i można je złożyć 
 płasko, dzięki czemu są łatwo przenośne.

Pełna wyrazistość
• 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

Nowoczesny wygląd
• Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk
• Dopracowane metaliczne wykończenie
• Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie
• Jednostronny przewód nie plącze się podczas słuchania muzyki

Prawdziwy komfort
• Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort
• Niezwykle lekka i smukła konstrukcja



 Wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe 
o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk 
oraz głębokie brzmienie basów.

Swoboda rozmów

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i 
wstrzymywanie utworów, a także odbieranie 
połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Ergonomiczne poduszki

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki 
gwarantują długotrwały komfort.

Przyjemnie lekkie

Niezwykle lekka i smukła konstrukcja zapewnia 
komfort w ruchu.

Minimalistyczne i eleganckie
Wąska konstrukcja pałąka i metalowe elementy 
nauszne tworzą charakterystyczną gładką formę.

Składane

Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie.

Jednostronny przewód

Jednostronny przewód nie plącze się podczas 
słuchania muzyki
SHL4405BK/00

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Impedancja: 24 omy
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 103 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Cewka drgająca: Miedziany
• Pasmo przenoszenia: 9–23 000 Hz

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Połączenie przewodowe: jednostronne

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,12 kg
• GTIN: 1 69 25970 71140 8
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,5 x 21 x 23,5 cm
• Waga netto: 0,468 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 0,652 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71140 1
• Waga brutto: 0,154 kg
• Waga netto: 0,078 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,076 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14 x 17 x 3 cm
• Waga: 0,078 kg
•
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