
 

 

Philips Flite
Kuulokkeet ja mikrofoni

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat

SHL4405WT
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evyesti iso ääni.
inovoimaa uhmaavat kuulokkeet

komatonta keveyttä, äärimmäistä tehoa. Ohuet ja tyylikkäät Philips Flite Ultrlite -
ulokkeet on suunniteltu liikkuvaan elämäntapaan. Kokoontaitettavat kuulokkeet 
ottavat kirkkaan äänen ja kulkevat mukana vaivattomasti.

Selkeä ääni
• Tehokkaat 32 mm:n kaiutinelementit takaavat kirkkaan äänen

Virtaviivainen muotoilu
• Kaukosäädin handsfree-puheluita ja musiikin hallintaa varten
• Hienostunut metallipinnoitus
• Taittuva rakenne helpottaa kuljettamista
• Nauti musiikista rauhassa – yksipuolinen johto ei sotkeudu

Ainutlaatuinen mukavuus
• Pehmeät korvatyynyt tuntuvat mukavilta pitkäaikaisessakin käytössä
• Erittäin kevyt ja ohut malli



 Kirkas ääni

Tehokkaat, suunnatut 32 mm:n elementit tuottavat 
kirkkaan, selkeän äänen ja syvän, voimakkaan basson.

Handsfree-puhelut

Helppokäyttöisen kaukosäätimen ansiosta voit 
aloittaa ja keskeyttää kappaleiden toiston ja vastata 
puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.

Ergonomiset korvatyynyt

Pehmeät korvatyynyt ja suunnatut elementit sopivat 
pitkäaikaiseenkin käyttöön.

Kevyt ja miellyttävä

Erittäin kevyt ja ohut malli on mukava käyttää ja 
helppo kuljettaa mukana.

Minimalistinen ja tyylikäs
Kuulokesangan ohut muotoilu ja metalliset, 
ovaalinmuotoiset korvakuvut tuovat ulkoasuun 
klassista hienostuneisuutta.

Kokoontaitettavat

Taittuva rakenne helpottaa kuljettamista.

Yksipuolinen johto

Nauti musiikista rauhassa – yksipuolinen johto ei 
sotkeudu
SHL4405WT/00

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Impedanssi: 24 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 40 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Puhekela: Kupari
• Taajuusvaste: 9–23 000 Hz

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: Kromaus
• Johtoliitäntä: yksipuolinen

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,12 kg
• GTIN: 1 69 25970 71139 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Nettopaino: 0,468 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Taara: 0,652 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21 x 3,5 cm
• EAN: 69 25970 71139 5
• Kokonaispaino: 0,154 kg
• Nettopaino: 0,078 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,076 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14 x 17 x 3 cm
• Paino: 0,078 kg
•
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