
 

 

Philips Flite
Auscultadores com 
microfone

Diafragmas de 32 mm/posterior 

fechada

On-ear
Protecções suaves para os 
ouvidos
Totalmente dobrável
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uscultadores que desafiam a gravidade
rivelmente leves, surpreendentemente potentes. Finos e ergonómicos, os auscultadores 
ilips Flite Ultrlite foram concebidos para estarem em movimento. Fornecem um som nítido 
ão totalmente dobráveis, tornando-os ideais para transportar sem complicações.

Nitidez pura
• Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino

Design aerodinâmico
• Telecomando para música e chamadas em mãos livres
• Acabamento metálico requintado
• Totalmente dobrável para transporte fácil
• Desfrute de música sem fios emaranhados com um cabo de um único lado

Verdadeiro conforto
• As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável
• Design ultra leve e extremamente fino



 Som cristalino

Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta potência 
reproduzem um som nítido e cristalino e graves 
profundos e ricos.

Chamadas em mãos livres

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

Protecções ergonómicas

As protecções macias para as orelhas e os diafragmas 
inclinados são ideais para uma utilização prolongada 
e confortável.

Conforto e leveza

Ultra leve e extremamente fino para um conforto 
absoluto em movimento.

Minimalista e elegante
O design fino do aro para a cabeça e as protecções 
ovais e metálicas para os ouvidos criam um 
emblemático formato sedoso.

Totalmente dobrável

Totalmente dobrável para transporte fácil.

Cabo de um único lado

Desfrute de música sem fios emaranhados com um 
cabo de um único lado
SHL4405BK/00

Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Impedância: 24 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 9 - 23 000 Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
• Ligação de Cabo: um lado

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,12 kg
• GTIN: 1 69 25970 71140 8
• Embalagem exterior (C x L x A): 

22,5 x 21 x 23,5 cm
• Peso líquido: 0,468 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,652 kg

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

19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71140 1
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso líquido: 0,078 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,076 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

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

14 x 17 x 3 cm
• Peso: 0,078 kg
•
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