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ze draadloze SHB6017/10-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber 
 totale vrijheid wil genieten. Hij is gemaakt van waterbestendige en antimicrobiële 
terialen, en beschikt over instelbare oorhaakjes voor een perfecte pasvorm.

Muziek luisteren én bellen
• Beantwoord oproepen en bedien uw muziek met de iPhone-microfoon en -afstandsbediening

Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm
• Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een goede pasvorm
• Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm
• Ultrazachte siliconencaps voor optimaal draagcomfort

Ontworpen voor grootse prestaties
• Slimme knoppen op de hoofdtelefoon voor intuïtieve bediening
• Draadloze Bluetooth-hoofdtelefoons voor echte trainingsvrijheid
• Zweet- en waterbestendig – ideaal voor trainingen

Uitstekend geluid met extra Bass Boost
• Krachtige bas voor nog meer motivatie
• Uitstekend geluid, geproduceerd door drivers van 9 mm



 Verstelbaar oorhaakje
Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje 
biedt de ActionFit-hoofdtelefoon de ultieme 
pasvorm, stevig maar toch comfortabel. Breng de 
haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif 
ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren 
passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest 
extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft 
waar hij zit, wat er ook gebeurt.

Intuïtieve bedieningsknoppen
Slimme knoppen op de hoofdtelefoon voor intuïtieve 
bediening

iPhone-afstandsbediening
De ActionFit-hoofdtelefoon beschikt over een 
ingebouwde iPhone-microfoon zodat u gemakkelijk 
kunt overschakelen van uw muziek naar een 
telefoongesprek. Naar uw favoriete muziek luisteren 
en tegelijkertijd in contact blijven met de mensen om 
u heen, is nu razend eenvoudig.

Krachtige bas
Niets is beter dan een lekkere tune tijdens uw 
workout. Met de ActionFit-hoofdtelefoon krijgt uw 
muziek een heerlijk diepe en dynamische bas die u 
extra energie geeft voor een nog betere workout.

S, M, L, caps
Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm

Zachte siliconencaps
Uw ActionFit-hoofdtelefoon wordt geleverd met 
ultrazachte siliconencaps die speciaal zijn ontworpen 

voor perfect draagcomfort. Ze zijn zo aangenaam dat 
u ze nooit meer uit wilt doen.

Draadloos trainen

Draadloze Bluetooth-hoofdtelefoons voor echte 
trainingsvrijheid

Uitstekend geluid
De ActionFit-hoofdtelefoon beschikt over 
nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm die 
uitstekend geluid produceren. Met zulk puur en 
krachtig geluid gaat u helemaal op in uw workout en 
geniet u optimaal van uw muziek en training.

Zweet- en waterbestendig
ActionFit-hoofdtelefoons zijn speciaal ontworpen 
voor een actieve levensstijl. Ga erop uit om een 
willekeurige training te doen met uw ActionFit-
hoofdtelefoon met de gedachte dat deze zweet- en 
waterbestendig is. Houd de hoofdtelefoon gewoon 
onder de kraan om hem schoon te maken!
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Specificaties
Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-versie: 2,1
• Maximumbereik: Maximaal 15 m

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gewicht batterij: ??
• Afspeelduur van muziek: 4,5 uur
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 200 uur
• Spreektijd: 4,5 uur

Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 22.000 Hz Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Voice Dial, Mute-functie microfoon, Schakelen 
tussen muziek en gesprekken

• Volumeregeling

Accessoires
• Docking station: USB-oplaadkabel
• Etui: Sneldrogend etui
• Snelstartgids: Snelstartgids

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13,9 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Brutogewicht: 0,223 kg
• Nettogewicht: 0,137 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,086 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• EAN: 87 12581 59623 1
• Brutogewicht: 0,79 kg
• Omdoos (L x B x H): 20,3 x 15,7 x 16,8 cm
• Nettogewicht: 0,411 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,379 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,05 x 6,27 x 2,3 cm
• Gewicht: 0,032 kg
•
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