
 

 

Philips Flite
Hörlurar med mikrofon

32 mm element/sluten baksida
Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell

SHL4805RG
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ravitationstrotsande hörlurar
lanserar Philips nya Flite Everlite-hörlurar där enkelhet möter förädlad metallfinish. De 
r klart ljud, är lätta att använda varje dag och kan vid behov enkelt vikas ihop och bli 
lt platta.

Äkta komfort
• Ultralätt och supertunn modell
• Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Strömlinjeformad modell
• Platt och kompakt vikbar modell gör dem enkla att bära med sig
• Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik
• Lyssna på musik utan trassliga kablar med en kabel som är platt
• Förädlad metallfinish

Rent ljud
• Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud
• Over-ear-modellen minskar det omgivande ljudet



 Tydligt ljud

Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart 
och tydligt ljud och djup, fyllig bas.

Kompakt vikbar modell

Platt och kompakt vikbar modell gör dem enkla 
att bära med sig.

Ergonomiska öronkuddar

Mjuka öronkuddar och vinklade element är 
idealiska för långvarig komfort.

Handsfree-samtal

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela 
upp/pausa låtar och besvara samtal med en 
enkel knapptryckning.

Lätt och bekvämt

Ultralätt och supertunn för fullständig komfort 
när du är på väg.

Over-ear-modell
Over-ear-modellen minskar det omgivande 
ljudet

Trasselfri kabel

Tack vare en platt kabel trasslar inte 
hörlurarna ihop sig, och dragavlastningen gör 
så att de håller längre.

Minimal och smidig

Den tunna designen av huvudbandet och de 
metalliska ovala öronsnäckorna skapar en 
ikonisk silkeslen form.
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32 mm element/sluten baksida Over-ear, Mjuka öronkuddar, Kompakt vikbar modell
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: Mylar-kon
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 32 ohm
• Högtalarspole: Koppar
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Frekvensåtergivning: 9–24 000 Hz

Design
• Färg: Pärlvit och roséguld
• Bärstil: Hörlurar med huvudband

Anslutningar
• Kabelanslutning: Dubbelsidig
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg
• Anslutningens legering: Krompläterad
•
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