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ltra leve. Som potente.
uscultadores que desafiam a gravidade
resentamos os auscultadores Philips Flite Everlite, que unem a simplicidade a um 

abamento metálico requintado. Criados para lhe fornecer um som nítido e facilidade de 
lização durante todo o dia, dobram de forma compacta ou plana quando necessário.

Verdadeiro conforto
• Design ultra leve e extremamente fino
• As protecções macias para as orelhas permitem uma utilização prolongada e confortável

Design aerodinâmico
• Dobragem total e compacta para transporte fácil
• Telecomando para música e chamadas em mãos livres
• Desfrute de música sem fios emaranhados com um design de cabo plano
• Acabamento metálico requintado

Nitidez pura
• Diafragmas de altifalantes de 32 mm de alta potência para um som cristalino
• O design over-ear reduz o ruído ambiente



 Som cristalino

Os diafragmas inclinados de 32 mm de alta 
potência reproduzem um som nítido e 
cristalino e graves profundos e ricos.

Dobragem compacta

Dobragem total e compacta para transporte 
fácil.

Protecções ergonómicas

As protecções macias para as orelhas e os 
diafragmas inclinados são ideais para uma 
utilização prolongada e confortável.

Chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe 
reproduzir/parar faixas e atender chamadas 
com um simples toque de um botão.

Conforto e leveza

Ultra leve e extremamente fino para um 
conforto absoluto em movimento.

Design over-ear
O design over-ear reduz o ruído ambiente

Sem enrolamento dos cabos

Um cabo plano mantém os seus auscultadores 
sem emaranhamentos, enquanto a adição do 
compensador de tensão assegura a 
durabilidade do cabo.

Minimalista e elegante

O design fino do aro para a cabeça e as 
protecções ovais e metálicas para os ouvidos 
criam um emblemático formato sedoso.
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• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 32 ohm
• Bobina de voz: Cobre
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Frequência de resposta: 9 - 24 000 Hz

Design
• Cor: Preto

Conectividade
• Ligação de Cabo: De dois lados
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio
•
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