
 

 

Philips Flite
Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване

SHL4405WT
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зключително леки. С впечатляващ звук.

лушалки, на които земното притегляне не влияе
вероятно леки, невъобразимо мощни. Тънки и изчистени, слушалките Philips Flite 

trlite са проектирани да работят в движение. Доставяйки ясен звук, те могат да 
 сгъват напълно, което ги прави идеални за лесно пренасяне.

Чист звук
• Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

Изчистен дизайн
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце
• Изискано метално покритие
• Плоско сгъване за лесно пренасяне
• Наслаждавайте се на музика без заплитане с едностранен кабел

Истински комфорт
• Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба
• Ултралек и супертънък дизайн



 Ясен звук

Мощни 32 мм наклонени мембрани 
възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати 
баси.

Обаждания със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно управление 
позволява да пускате/спирате на пауза записите и 
да отговаряте на повиквания само с едно 
натискане на бутон.

Ергономични възглавнички

Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани 
за идеални за комфортна продължителна 
употреба.

Лекота и удобство

Ултралеки и супертънки за абсолютен комфорт в 
движежние.

Минимализъм и елегантност
Дизайнът с тънки линии на лентата за глава и 
металните овални наушници създават 
емблематична коприненогладка форма.

Плоско сгъване

Плоско сгъване за лесно пренасяне.

Едностранен кабел

Наслаждавайте се на музика без заплитане с 
едностранен кабел
SHL4405WT/00

Спецификации
Звук
• Акустична система: Затворена
• Диафрагма: Миларова куполна
• Импеданс: 24 ома
• Тип магнит: Неодимов
• Максимална входяща мощност: 40 mW
• Чувствителност: 103 dB
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Звукова намотка: Мед
• Честотен обхват: 9 - 23 000Hz

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Покритие на съединителя: Хромиран
• Кабелна връзка: едностранна

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,12 кг
• GTIN: 1 69 25970 71139 2
• Външен кашон (л x Ш x В): 22,5 x 21 x 23,5 см
• Нето тегло: 0,468 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 0,652 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 21 x 3,5 см
• EAN: 69 25970 71139 5
• Бруто тегло: 0,154 кг
• Нето тегло: 0,078 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Тегло на опаковката: 0,076 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

14 x 17 x 3 см
• Тегло: 0,078 кг
•
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