
 

 

Philips Flite
Hovedtelefoner med 
mikrofon

32 mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning

SHL4805DC

U
H
Vi 
me
ka
ltralet. Stor lyd.
ovedtelefoner, der overvinder tyngdekraften
præsenterer Philips Flite Everlite-hovedtelefoner, hvor enkelhed møder en forfinet 
tallisk overflade. De er skabt til at give dig ren lyd med brugervenlighed for øje, og de 

n foldes fladt sammen, når der er behov for det.

Ægte komfort
• Ultralet og superslankt design
• Bløde ørepuder giver langvarig bærekomfort

Strømlinet design
• Fladt og kompakt foldedesign, nemt at transportere
• Fjernbetjening til håndfri opkald og musik
• Undgå sammenfiltrede ledninger, og nyd musik med en flad ledning
• Raffineret metallisk finish

Ren og klar lyd
• Kraftige 32 mm højttalerdrivere giver en klar lyd
• Over-øret-design reducerer omgivende støj



 Ren lyd

Kraftige 32 mm vinklede drivere gengiver klar, 
ren lyd og fyldig, dyb bas.

Flad sammenfoldning

Fladt og kompakt foldedesign, nemt at 
transportere.

Ergonomiske puder

Bløde ørepuder og vinklede drivere er ideelle 
til langvarig bærekomfort.

Håndfrie opkald

Den brugervenlige fjernbetjening gør det 
muligt at afspille numre, sætte på pause og 
besvare opkald med et enkelt tryk på en knap.

Letvægtskomfort

Ultralet og superslankt designe sikrer 
fuldstændig komfort på farten.

Over-øret-design
Over-øret-design reducerer omgivende støj

Kabelopbevaring uden rod

Et flad ledning giver hovedtelefoner uden 
sammenfiltrede ledninger, og et 
aflastningssystem sikrer ledningens 
holdbarhed.

Minimalistisk og slankt

Hovedbøjlens slanke design og de metalliske, 
ovale ørekapsler udgør en ikonisk, silkeblød 
form.
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Vigtigste nyheder
Hovedtelefoner med mikrofon
32 mm drivere/lukket bagside Over-ear, Bløde ørepuder, Flad sammenfoldning
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: Mylar Dome
• Magnet: Neodym
• Impedans: 32 ohm
• Stemmerør: Kobber
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 103 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Frekvenskurve: 9 - 24.000 Hz

Design
• Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Dobbeltsidet
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: Forkromet
•
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