
 

 

Philips Flite
Mikrofonlu kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumușak kulak yastıkları
Kompakt katlama

SHL4805RG

U
Y
Sa
se
ve
ltra hafif. Muhteşem ses.
er çekimine meydan okuyan kulaklık
deliğin göz alıcı metalik kaplamayla buluştuğu Philips Flite Everlite kulaklıkla tanışın. Net 
s ve tüm gün kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanan kulaklık, gerektiğinde kompakt 
ya düz şekilde katlanabilir.

Gerçek rahatlık
• Ultra hafif ve süper ince tasarım
• Uzun süre konforlu kullanım için yumușak kulak yastıkları

Șık tasarım
• Kolay tașınabilirlik için düz ve kompakt katlama
• Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda
• Düz kablo tasarımıyla dolașma olmadan müziğin keyfini çıkarın
• Göz alıcı metalik kaplama

Saf netlik
• Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri
• Kulak üstü tasarım ortam gürültüsünü azaltır



 Net ses

Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve 
canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

Kompakt katlama

Kolay tașınabilirlik için düz ve kompakt 
katlama.

Ergonomik yastıklar

Yumușak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, 
uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

Eller serbest arama

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye 
basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı 
ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Hafifliğin konforu

Hareket halindeyken üstün konfor için ultra 
hafif ve süper ince.

Kulak üstü tasarım
Kulak üstü tasarım ortam gürültüsünü azaltır

Karıșmayan kablo

Düz kablo sayesinde kulaklığınız dolașmazken 
gerilim önleyici, kablonun dayanıklı olmasını 
sağlar.

Minimal ve șık

Baș bandının ince tasarımı ve metalik oval 
kulaklıklar sayesinde ikonik ve pürüzsüz bir 
görünüm.
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Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Diyafram: Mylar dome
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Empedans: 32 Ohm
• Ses bobini: Bakır
• Maksimum güç giriși: 40 mW
• Hassasiyet: 103 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Frekans tepkisi: 9 - 24.000 Hz

Tasarım
• Renk: İnci beyazı ve kırmızı altın
• Kullanım șıklığı: Baș bandı

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: Çift taraflı
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: Krom kaplama
•
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