
 

 

Philips ActionFit
Σπορ ενδώτια ακουστικά

Ρυθμιζόμενη εφαρμογή

προστασία από την εφίδρωση

SHQ1000
Για σπορ

Ρυθμιζόμενη εφαρμογή
Κατασκευασμένα από αδιάβροχα υλικά σε συνδυασμό με αντιβακτηριακό 
παράγοντα που σκοτώνει τα μικρόβια, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για τους 
λάτρεις της γυμναστικής

Καινοτομία για αθλητές
• Εξαιρετικά μαλακά καλύμματα από σιλικόνη που εφαρμόζονται άνετα στα αφτιά σας
• Εξαιρετικά ελαφριά σχεδίαση
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Σχεδιασμένο για δραστήρια χρήση
• Προστασία από την εφίδρωση
• Κλιπ καλωδίου

Σας γεμίζουν ενέργεια
• Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα - ιδανικά για τη γυμναστική σας
• Οργανώστε το πρόγραμμα γυμναστικής με τη δωρεάν εφαρμογή ActionFit



 Προστασία από την εφίδρωση

Σχεδιασμένα με αδιάβροχη στεγανοποίηση για να 
προστατεύονται από ζημιές που προκαλούνται 
από την εφίδρωση

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη

Τα 3 μεγέθη εξαιρετικά μαλακών καψών από 
σιλικόνη αυτών των ακουστικών Philips 
εφαρμόζονται στα αυτιά σας χωρίς να ασκούν 
πίεση και αποκλείουν τους ανεπιθύμητους 
θορύβους.

Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα
Η ακουστική έχει τελειοποιηθεί για να ενισχύσει 
την εμπειρία άθλησης - ιδανικά για τη γυμναστική 
σας

Κλιπ καλωδίου

Το κλιπ βοηθά στην ασφαλή στερέωση του 
καλωδίου

Εξαιρετικά ελαφριά σχεδίαση
Εξαιρετικά ελαφριά σχεδίαση για άνετη εφαρμογή 
- ειδικά σχεδιασμένη για σπορ

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου 
θέλετε.

Δωρεάν εφαρμογή ActionFit

Οργανώστε και παρακολουθήστε το πρόγραμμα 
γυμναστικής σας με αυτήν την έξυπνη, απλή και 
δωρεάν εφαρμογή - φτιαγμένη από τη Philips 
ειδικά για εσάς. Η εφαρμογή ActionFit σας 
επιτρέπει να δημιουργείτε εξατομικευμένες 
ασκήσεις που περιλαμβάνουν στόχους χρόνου, 
απόστασης και καύσης θερμίδων, αλλά και να 
επενδύετε κάθε άσκηση με την αγαπημένη σας 
μουσική. Μόλις ολοκληρώσετε τη γυμναστική σας, 
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να μοιραστείτε 
τα αποτελέσματά σας με φίλους στο Twitter και το 
Facebook. Για τους στόχους απόστασης και 
καύσης θερμίδων χρειάζεστε GPS, οπότε 
κατεβάστε το δωρεάν από το App Store και είστε 
έτοιμοι!
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