
 

 

Philips Flite
Sluchátka s mikrofonem

32mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací

SHL4805RG
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uchátka překonávající gravitaci
edstavujeme sluchátka Philips Flite Everlite, kde se jednoduchost snoubí s elegantně 
talickým povrchem. Byla navržena tak, aby poskytovala čistý zvuk a celodenní snadné 
užívání. V případě potřeby je můžete složit do kompaktní nebo ploché podoby.

Opravdové pohodlí
• Ultralehký a mimořádně tenký design
• Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Efektivní design
• Ploché a kompaktní skládání pro snadné přenášení
• Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu
• Díky ploché konstrukci kabelu si užijete hudbu bez zamotaných kabelů
• Elegantní metalický povrch

Křišťálové čistý zvuk
• Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk
• Konstrukce náušníků redukuje okolní hluk



 Čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory 
zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté 
basy.

Kompaktní skládací

Ploché a kompaktní skládání pro snadné 
přenášení.

Ergonomické polstrování

Měkké polstrování sluchátek a skloněné 
reproduktory jsou ideální, protože zajišťují 
pohodlí při dlouhodobém nošení.

Hovory handsfree

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje 
pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory 
jediným stisknutím tlačítka.

Lehká a pohodlná

Ultralehký a mimořádně tenký pro absolutní 
pohodlí na cestách.

Design náušníků
Konstrukce náušníků redukuje okolní hluk

Kabel ztěžující zamotání

Díky plochému kabelu se sluchátka nezamotají 
a doplněk v podobě ochrany proti namáhání 
zajistí trvanlivost kabelu.

Minimalistická a stylová

Tenká konstrukce náhlavního oblouku a 
metalické oválné náušníky dotváří ikonický 
stylový vzhled.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: mylarová kopule
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 32 ohmů
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 103 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Kmitočtová charakteristika: 9 – 24 000 Hz

Design
• Barva: Perlově bílá a růžovozlatá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Oboustranné
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
•
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