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uscultadores Bluetooth com adaptação segura
ricados com materiais antimicrobianos e à prova de água combinados com ganchos ajustáveis para 

relha que proporcionam uma adaptação segura, estes auscultadores sem fios SHB6017/10 foram 

ncebidos para os desportistas que desejam liberdade máxima enquanto praticam desporto.

Ligue-se à música e às chamadas
• Atenda chamadas e controle a sua música com o microfone e comando para iPhone

Concebidos para uma adaptação segura e confortável
• Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação segura
• Escolha entre 3 tamanhos de auricular para uma adaptação ideal
• As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto

Concebidos para um alto desempenho
• Botões inteligentes nos auscultadores para um controlo intuitivo
• Auscultadores sem fios Bluetooth para uma verdadeira liberdade de exercício
• Resistentes à transpiração e à água – ideais para qualquer exercício

Som excelente com um maior melhoramento de graves
• Graves poderosos para aumentar a motivação
• Som excelente gerado por diafragmas de 9 mm



 Gancho ajustável para as orelhas
Com o seu gancho para as orelhas ajustável 
patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram a 
melhor adaptação - segura mas confortável. Precisa 
apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e 
deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo 
para os adaptar confortavelmente à sua orelha. 
Agora está pronto para conquistar qualquer treino 
ou terreno – os seus auscultadores permanecem em 
posição, em todas as circunstâncias.

Botões de controlo intuitivos
Botões inteligentes nos auscultadores para um 
controlo intuitivo

Comando para iPhone
Os auscultadores ActionFit dispõem de um 
microfone integrado para iPhone para poder alternar 
facilmente entre a audição de música e a recepção de 
chamadas. Manter-se ligado à sua música – e às 
pessoas mais importantes na sua vida - é 
extremamente simples.

Graves profundos
Não há nada melhor do que batidas musicais fortes 
para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com 
os auscultadores ActionFit, as suas batidas são 
fornecidas por graves extremamente profundos e 
dinâmicos que melhoram qualquer exercício, 
permitindo-lhe avançar para um nível superior.

Capas S, M, L
Escolha entre 3 tamanhos de auricular para uma 
adaptação ideal

Capas macias de silicone
Os seus auscultadores ActionFit são fornecidos com 
auriculares ultra macios de silicone, concebidos 

especialmente para uma boa adaptação às suas 
orelhas. São tão confortáveis que poderá não querer 
voltar a tirá-los.

Exercício sem fios

Auscultadores sem fios Bluetooth para uma 
verdadeira liberdade de exercício

Som excelente
Os auscultadores ActionFit apresentam diafragmas 
de 9 mm sintonizados com precisão, concebidos 
especificamente para fornecer um som excelente. 
Som tão puro e potente que será facilmente 
envolvido pelo seu treino – e poderá aproveitar ao 
máximo a sua música e os seus movimentos.

Resistentes à transpiração e à água
Os auscultadores ActionFit foram concebidos 
especialmente para os estilos de vida activos. Avance 
a toda a velocidade e supere os desafios do seu 
treino com os auscultadores ActionFit, sabendo que 
estes são resistente à transpiração e à água. Para os 
manter limpos, basta lavá-los em água corrente!
SHB6017/10

Especificações
Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, 

Auscultadores
• Versão Bluetooth: 2,1
• Alcance máximo: Até 15 m

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Peso da bateria: ??
• Tempo de reprodução de música: 4,5 hr
• Recarregável
• Tempo em espera: 200 horas
• Tempo conv.: 4,5 horas

Som
• Diafragma: Topo Mylar
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, 
Marcação por voz, Microfone sem som, Alternar 
entre chamada e música

• Controlo do volume

Acessórios
• Carregador: Cabo de carregamento USB
• Bolsa: Bolsa de secagem rápida
• Manual de início rápido: Manual de início rápido

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,9 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Peso bruto: 0,223 kg
• Peso líquido: 0,137 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,086 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 59623 1
• Peso bruto: 0,79 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

20,3 x 15,7 x 16,8 cm
• Peso líquido: 0,411 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,379 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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