
 

 

Philips Flite
Kuulokkeet ja mikrofoni

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat

SHL4805DC
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ilips Flite Everlite -kuulokkeiden selkeää muotoilua korostaa hienostunut 
tallipinnoitus. Kirkkaan äänen tuottavat ja kokopäiväiseen käyttöön tarkoitetut 

ulokkeet voi myös taittaa tarvittaessa pieneen tilaan sopiviksi.

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

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

Selkeä ääni
• Tehokkaat 32 mm:n kaiutinelementit takaavat kirkkaan äänen
• Korvat peittävä malli vaimentaa ympäristön ääniä



 Kirkas ääni

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

Kompaktit, taittuvat

Taittuva, kompakti rakenne helpottaa 
kuljettamista.

Ergonomiset korvatyynyt

Pehmeät korvatyynyt ja suunnatut elementit 
sopivat pitkäaikaiseenkin käyttöön.

Handsfree-puhelut

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

Kevyt ja miellyttävä

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

Korvat peittävä malli
Korvat peittävä malli vaimentaa ympäristön 
ääniä

Säilytä johdot siististi

Kuulokkeiden litteä johto ei sotkeudu, ja 
tehokas vedonpoistin lisää kestävyyttä.

Minimalistinen ja tyylikäs

Kuulokesangan ohut muotoilu ja metalliset, 
ovaalinmuotoiset korvakuvut tuovat ulkoasuun 
klassista hienostuneisuutta.
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Kohokohdat
Kuulokkeet ja mikrofoni
32 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 32 ohmia
• Puhekela: Kupari
• Enimmäisteho: 40 mW
• Herkkyys: 103 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Taajuusvaste: 9–24 000 Hz

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksipuolinen
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: Kromaus
•
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Tekniset tiedot
Kuulokkeet ja mikrofoni
32 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat
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