
 

 

Philips Flite
Hörlurar med mikrofon

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring

SHL4405BK
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ilips Flite Ultrlite-hörlurarna är mycket lätta och otroligt kraftfulla. Tunna, 
ömlinjeformade och designade för ett liv i rörelse. De har ett klart ljud och är lätta att 
ra med sig tack vare att de enkelt kan vikas ihop.

Rent ljud
• Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Strömlinjeformad modell
• Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik
• Förädlad metallfinish
• Vikbar modell gör dem enkla att bära med sig
• Lyssna på musik utan trassel med en kabel för anslutning till ena sidan

Äkta komfort
• Mjuka öronkuddar för långvarig komfort
• Ultralätt och supertunn modell



 Tydligt ljud

Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och 
tydligt ljud och djup, fyllig bas.

Handsfree-samtal

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/
pausa låtar och besvara samtal med en enkel 
knapptryckning.

Ergonomiska öronkuddar

Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska 
för långvarig komfort.

Lätt och bekvämt

Ultralätt och supertunn för fullständig komfort när 
du är på väg.

Minimal och smidig
Den tunna designen av huvudbandet och de 
metalliska ovala öronsnäckorna skapar en ikonisk 
silkeslen form.

Vikbar för plan förvaring

Vikbar modell gör dem enkla att bära med sig.

Kabel för anslutning till ena sidan

Lyssna på musik utan trassel med en kabel för 
anslutning till ena sidan
SHL4405BK/00

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Högtalarspole: Koppar
• Frekvensåtergivning: 9 – 23 000 Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Krompläterad
• Kabelanslutning: enkelsidig

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,12 kg
• GTIN: 1 69 25970 71140 8
• Yttre kartong (L x B x H): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Nettovikt: 0,468 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,652 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71140 1
• Bruttovikt: 0,154 kg
• Nettovikt: 0,078 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,076 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14 x 17 x 3 cm
• Vikt: 0,078 kg
•
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32 mm element/sluten baksida On-ear, Mjuka öronkuddar, Vikbar för plan förvaring
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