
 

 

Philips Flite
Sluchátka s mikrofonem

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací

SHL4405WT
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imořádně lehké. Skvělý zvuk.
uchátka překonávající gravitaci
skutečně lehká, neuvěřitelně výkonná. Zeštíhlená sluchátka Philips Flite Ultrlite jsou 

vržená pro pohyb. Díky čistému zvuku a možnosti plochého skládání jsou ideálním 
rtnerem na cesty.

Křišťálové čistý zvuk
• Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Efektivní design
• Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu
• Elegantní metalický povrch
• Ploché skládání pro snadnou přenosnost
• Díky jednostrannému kabelu si užijete hudbu bez zamotaných kabelů

Opravdové pohodlí
• Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení
• Ultralehký a mimořádně tenký design



 Čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory 
zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.

Hovory handsfree

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje 
pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory 
jediným stisknutím tlačítka.

Ergonomické polstrování

Měkké polstrování sluchátek a skloněné 
reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí 
při dlouhodobém nošení.

Lehká a pohodlná

Ultralehký a mimořádně tenký pro absolutní pohodlí 
na cestách.

Minimalistická a stylová
Tenká konstrukce náhlavního oblouku a metalické 
oválné náušníky dotváří ikonický stylový vzhled.

Plochá skládací

Ploché skládání pro snadnou přenosnost.

Jednostranný kabel

Díky jednostrannému kabelu si užijete hudbu bez 
zamotaných kabelů
SHL4405WT/00

Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: mylarová kopule
• Impedance: 24 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 103 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Kmitočtová charakteristika: 9 – 23 000 Hz

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
• Kabelové propojení: jednostranný

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,12 kg
• GTIN: 1 69 25970 71139 2
• Vnější obal (D x Š x V): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,468 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 0,652 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71139 5
• Hrubá hmotnost: 0,154 kg
• Čistá hmotnost: 0,078 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Hmotnost obalu: 0,076 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14 x 17 x 3 cm
• Hmotnost: 0,078 kg
•
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