
 

 

Philips ActionFit
Sportovní sluchátka do uší

Možnost přizpůsobení
odolná proti potu

SHQ1000
Přizpůsobeno pro sport

Možnost přizpůsobení
Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených 
s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence

Novinka pro sportovce
• Mimořádně jemné silikonové krytky drží pohodlně v uších
• Ultra lehké provedení
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Navrženo pro aktivní život
• Odolná proti potu
• Spona na kabely

Nabijí vás
• Stereo zvuk s ohromnými basy – energie pro váš trénink
• Hlídejte si svůj režim fitness díky bezplatné aplikaci ActionFit



 Odolná proti potu

Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním 
pro ochranu proti poškození způsobeném potem.

Mimořádně jemné silikonové krytky ve 
3 velikostech

Mimořádně jemné silikonové krytky těchto sluchátek 
do uší Philips se dodávají ve 3 velikostech a drží 
pohodlně v uších, aniž byste museli tlačit, abyste 
odstínili nežádoucí šum.

Stereo zvuk s ohromnými basy
Jemně vyladěná akustika pozvedne vaše sportovní 
zážitky. Energie pro váš trénink.

Spona na kabely

Spona umožňuje bezpečně zajistit kabel

Ultra lehké provedení
Pohodlně padnoucí díky ultra lehkému provedení. 
Určeno pro sport.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Aplikace ActionFit zdarma

Hlídejte si svůj režim fitness díky této chytré, 
jednoduché a bezplatné aplikaci – právě pro vás ji 
vytvořila společnost Philips. Aplikace ActionFit 
umožňuje vytvářet přizpůsobené tréninky obsahující 
čas, vzdálenost a cíle v oblasti kalorií – a jednotlivým 
cílům můžete dokonce přizpůsobit svou oblíbenou 
hudbu. Jakmile trénink dokončíte, můžete aplikaci 
použít ke sdílení výsledků s přáteli na Twitteru a 
Facebooku. Pro své cíle stanovené ve vzdálenosti a 
kaloriích budete potřebovat systém GPS, tak si jej 
bezplatně stáhněte z obchodu App Store – a jste 
připraveni vyrazit!
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