
 

 

Philips Flite
Hoofdtelefoons met 
microfoon

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

SHL4805RG
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ltralichte hoofdtelefoon
ak kennis met de Philips Flite Everlite-hoofdtelefoon die eenvoud en een verfijnde 
talen afwerking combineert. Gemaakt voor kristalhelder geluid en de hele dag door 

bruiksgemak. Opvouwbaar voor compact of plat opbergen.

Optimaal comfort
• Ultralicht en superplat ontwerp
• Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Gestroomlijnd ontwerp
• Plat en compact opvouwbaar voor eenvoudig meenemen
• Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek
• Geniet van muziek met een knoopvrije ervaring dankzij een platte kabel
• Verfijnde metallic afwerking

Pure helderheid
• Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid
• Over-het-oor ontwerp vermindert achtergrondgeluiden



 Kristalhelder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven 
kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.

Compact opvouwbaar

Plat en compact opvouwbaar voor eenvoudig 
meenemen.

Ergonomische oorkussens

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn 
ideaal voor langdurig draagcomfort.

Handsfree bellen

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
kunt u nummers afspelen/pauzeren en 
oproepen beantwoorden met een eenvoudige 
druk op de knop.

Licht en comfortabel

Ultralicht en superplat ontwerp voor ultiem 
comfort onderweg.

Design voor over het oor
Over-het-oor ontwerp vermindert 
achtergrondgeluiden

Ordelijke kabels

Een platte kabel zorgt ervoor dat uw 
hoofdtelefoon niet in de knoop raakt, terwijl 
de trekontlasting zorgt voor duurzaamheid van 
de kabel.

Minimaal en gestroomlijnd

Het slanke ontwerp van de hoofdband en de 
metalen ovale oorschelpen zorgen voor een 
iconische zijdezachte vorm.
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Kenmerken
Hoofdtelefoons met microfoon
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: Mylar-dome
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Spreekspoel: Koper
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Frequentiebereik: 9 - 24.000 Hz

Ontwerp
• Kleur: Parelwit en roze-goud
• Draagstijl: Hoofdband

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Dubbelzijdig
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van aansluiting: Verchroomd
•

SHL4805RG/00

Specificaties
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