Philips Flite
Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Компактно сгъване

Изключително леки. С впечатляващ звук.
Слушалки, на които земното притегляне не влияе
Представяме ви слушалките Philips Flite Everlite, при които опростеният дизайн се съчетава с
изисканото покритие с метален нюанс. Създадени, за да ви предоставят ясен звук и лесна
употреба през целия ден, те също така могат да се сгъват до компактно или плоско състояние,
когато е необходимо.
Истински комфорт
• Ултралек и супертънък дизайн
• Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба

SHL4805RG

Изчистен дизайн
• Плоско и компактно сгъване за лесно пренасяне
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце
• Насладете се на музика без оплитане с дизайн с плосък кабел
• Изискано метално покритие
Чист звук
• Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук
• Конструкцията, която обхваща цялото ухо, намалява околния шум
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Акценти
Ясен звук

Обаждания със свободни ръце

Кабел без заплитане

Мощни 32 мм наклонени мембрани
възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки,
богати баси.

Лесното за използване дистанционно
управление позволява да пускате/спирате на
пауза записите и да отговаряте на
повиквания само с едно натискане на бутон.

Плосък кабел предпазва от оплитане
слушалките ви, докато допълнителен
предпазител от опъване осигурява
здравината на кабела.

Лекота и удобство

Минимализъм и елегантност

Ултралеки и супертънки за абсолютен
комфорт в движежние.

Дизайнът с тънки линии на лентата за глава
и металните овални наушници създават
емблематична коприненогладка форма.

Компактно сгъване

Плоско и компактно сгъване за лесно
пренасяне.
Ергономични възглавнички

Конструкция, която обхваща цялото
ухо
Конструкцията, която обхваща цялото ухо,
намалява околния шум

Меки възглавнички за уши и наклонени
мембрани за идеални за комфортна
продължителна употреба.
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Спецификации
Звук

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Диафрагма: Миларова куполна
Тип магнит: Неодимов
Импеданс: 32 ома
Звукова намотка: Мед
Максимална входяща мощност: 40 mW
Чувствителност: 103 dB
Диаметър на високоговорителя: 32 мм
Честотен обхват: 9 – 24 000 Hz

Дата на издаване
2017-08-19
Версия: 10.0.4
12 NC: 8670 001 35655
EAN: 69 25970 71020 6

Дизайн

• Цвят: Перлено бяло и розово злато
• Начин на носене: Лента за главата

Възможности за свързване
•
•
•
•

Кабелна връзка: Двустранно
Дължина на кабела: 1,2 м
Съединител: 3,5 мм стерео
Покритие на съединителя: Хромиран

•
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