
 

 

Philips Flite
Fone de ouvido com 
microfone

Drivers/tipo concha de 32 mm

Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Dobráveis e compactas

SHL4805DC
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ne de ouvido que desafia a gravidade
resentando os fones de ouvido Philips Flite Everlite. Com ele, você tem simplicidade 
cabamento metálico refinado. Desenvolvido para proporcionar sons nítidos e 
ilidade no uso diário, ele também pode ser dobrado ou achatado quando necessário.

Conforto real
• Design ultrafino e ultraleve
• As almofadas auriculares macias proporcionam conforto em longas horas de uso

Design aerodinâmico
• Planas, dobráveis e compactas para facilitar o transporte
• Controle remoto para reprodução de músicas e chamadas com viva-voz
• Ouça suas músicas sem complicações com um design de cabo plano
• Acabamento metálico refinado

Total nitidez
• Drivers da caixa acústica de 32 mm e alta potência para um som nítido
• O design supra-auricular reduz ruídos do ambiente



 Clear Sound

Os drivers de 32 mm inclinados e de alta 
potência reproduzem sons nítidos e potentes e 
graves amplos e ricos.

Dobráveis e compactas

Planas, dobráveis e compactas para facilitar o 
transporte.

Almofadas ergonômicas

As almofadas auriculares macias e os drivers 
inclinados são ideais para proporcionar 
conforto em longas horas de uso.

Chamadas com viva-voz

Com o controle remoto fácil de usar, você 
pode reproduzir/pausar faixas e atender a 
chamadas com o simples toque de um botão.

Leve e confortável

Design ultrafino e ultraleve para total conforto 
durante o uso.

Design supra-auricular Over-ear
O design supra-auricular reduz ruídos do 
ambiente

Cabo que não embaraça

Um cabo plano evita que seu fone de ouvido 
embarace, e o dispositivo para diminuição de 
esforço garante a durabilidade do cabo.

Minimalista e elegante

O design compacto da alça e as conchas 
auditivas ovais metálicas criam um formato 
moderno macio.
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Destaques
Fone de ouvido com microfone
Drivers/tipo concha de 32 mm Supra-auricular, Espumas auriculares macias, Dobráveis e compactas
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Tipo de ímã: Neodímio
• Impedância: 32 Ohm
• Bobina de voz: Cobre
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Resposta em frequência: 9 a 24.000 Hz

Design
• Cor: Preto

Conectividade
• Conexão por cabo: Dupla face
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: estéreo de 3,5 mm
• Acabamento do conector: Cromado
•
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Especificações
Fone de ouvido com microfone
Drivers/tipo concha de 32 mm Supra-auricular, Espumas auriculares macias, Dobráveis e compactas
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