
 

 

Philips Flite
Austiņas ar mikrofonu

12,2 mm skaļruņi/atv. konstr. 

ieliek.

Ieliekamas

SHE4205BK

Īp
A
Izc
no
ne
aši vieglas. Piesātināta skaņa.
ustiņas, kas pārvar gravitāti
ili viegls papildinājums jūsu dienai un ērti valkājamas — Philips Flite Hyprlite austiņas 
drošina dzidru skanējumu un komfortu. Īpaši plānas un neticami vieglas, jūs tās gandrīz 
jutīsiet ausīs.

Perfekti skaidrs skanējums
• Basa kanāls piesātinātiem basiem
• Jaudīgi skaļruņi nodrošina dzidru skanējumu

Racionāls dizains
• Izturīgs vads ar nostiepes atslābinātāju
• Metāliski spīdīgi akcenti
• Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Patiess komforts
• Ergonomiskas austiņas ērtai valkāšanai



 Īpaši izturīgs vads

Viegls nenozīmē trausls. Radītas kustībai, šo austiņu 
vadam ir iebūvēts nostiepes atslābinātājs lielākai 
izturībai un ilgākam kalpošanas laikam.

Metāliska apdare

Ikonisks dizains ar mūsdienīgiem spīdīgiem 
akcentiem.

Brīvroku zvani

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt 
ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot 
pogu.

Basa kanāls

Inovatīvi basa kanāli palielina gaisa plūsmu, radot 
dziļus, piesātinātus basus.

Tīra skaņa

Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi nodrošina dzidru 
skanējumu.

Ergonomiskas

Tik plānas, ka nejutīsiet tās savās ausīs. Īpaši vieglas 
austiņas, kas sniedz jums patīkamu mūzikas 
baudījumu.
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Specifikācijas
Skaņa
• Akustiskā sistēma: Atvērta
• Membrāna: PET
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa spole: CCAW
• Jutība: 105 dB
• Skaļruņa diametrs: 12,2 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Frekvences reakcija: 9 –23 000 Hz

Savienojamība
• Vada savienojums: simetrisks
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: niķelēts

Dizains
• Krāsa: Melna

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Svars: 0,013 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• EAN: 69 25970 71028 2
• Bruto svars: 0,039 kg
• Neto svars: 0,013 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Taras svars: 0,026 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,325 kg
• GTIN: 1 69 25970 71028 9
• Outer carton (L x W x H): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Neto svars: 0,078 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
• Taras svars: 0,247 kg
•
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Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
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