
 

 

Philips Flite
Slušalke z mikrofonom

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Nadušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje

SHL4805RG

Iz
Sl
Pr
ko
že
jemna lahkost. Izjemen zvok.
ušalke, ki kljubujejo težnosti
edstavljamo slušalke Philips Flite Everlite, v katerih se preprostost sreča s prefinjeno 
vinsko površino. Zasnovane za čist zvok in enostavno celodnevno uporabo. Kadar 
lite, jih lahko kompaktno ali plosko zložite.

Pravo udobje
• Izjemno lahka in tanka zasnova
• Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Optimirana zasnova
• Plosko ali kompaktno zlaganje za enostavno prenašanje
• Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe
• S ploščatim kablom lahko v glasbi uživajte brez prepletenih kablov
• Prefinjena kovinska površina

Čist in jasen zvok
• Visokozmogljive 32-mm pogonske enote za jasen zvok
• Nadušesna zasnova zmanjšuje hrup iz okolice



 Čist zvok

Visokozmogljive 32-mm nagnjene pogonske 
enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate 
nizke tone.

Kompaktno zlaganje

Plosko ali kompaktno zlaganje za enostavno 
prenašanje.

Ergonomske blazinice

Mehke ušesne blazinice in nagnjene pogonske 
enote so idealne za udobno dolgotrajno 
nošenje.

Prostoročno klicanje

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, 
saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete 
klice s preprostim pritiskom gumba.

Lahko udobje

Izjemno lahka in tanka zasnova za popolnoma 
udobno nošenje med gibanjem.

Nadušesna zasnova
Nadušesna zasnova zmanjšuje hrup iz okolice

Kabel, ki se ne prepleta

Ploščat kabel slušalk se ne prepleta, dodatna 
uvodnica pa zagotavlja trpežnost kabla.

Minimalistična in elegantna zasnova

Tanka oblika naglavnega obroča in kovinske 
ovalne ušesne školjke ustvarijo prepoznavno 
elegantno obliko.
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Značilnosti
Slušalke z mikrofonom
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del Nadušesne, Mehke ušesne blazinice, Kompaktno zlaganje



Datum izdaje 2017-08-13

Različica: 10.0.4

12 NC: 8670 001 35655
EAN: 69 25970 71020 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Opna: Membrana
• Tip magneta: Neodim
• Impedanca: 32 Ohm
• Zvočniška tuljava: Baker
• Največja vhodna moč: 40 mW
• Občutljivost: 103 dB
• Premer zvočnika: 32 mm
• Frekvenčni odziv: 9–24.000 Hz

Zasnova
• Barva: Biserno bela in rožnato zlata
• Slog nošenja: Naglavni trak

Povezljivost
• Kabelska povezava: Dvostransko
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Zaključna obdelava konektorja: Kromirano
•
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