
 

 

Philips ActionFit
Sportowe słuchawki 
douszne

Możliwość dopasowania

odporne na pot

SHQ1000
Przystosowane do uprawiania sportu

Możliwość dopasowania
Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie 
nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.

Innowacja dla sportowców
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha
• Wyjątkowo lekkie
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Stworzone dla osób aktywnych
• Odporne na pot
• Zaczep na kabel

Zastrzyk energii
• Stereofoniczny dźwięk z dudniącym basem nada rytm Twoim ćwiczeniom
• Śledź swoje postępy w treningu za pomocą bezpłatnej aplikacji ActionFit



 Odporne na pot

Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki 
przed uszkodzeniem przez pot

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki 
w 3 rozmiarach

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki słuchawek 
firmy Philips dostępne w 3 rozmiarach są doskonale 
dopasowane do wnętrza ucha, nie wywierają 
dodatkowego nacisku i tłumią niepożądane dźwięki z 
otoczenia.

Stereofoniczny dźwięk i dudniący bas
Dźwięk dobrany tak, by wzmocnić sportowe 
doznania, nada rytm Twoim ćwiczeniom

Zaczep na kabel

Zaczep umożliwia zamocowanie przewodu

Wyjątkowo lekkie
Wyjątkowo mały ciężar zapewnia wygodę noszenia 
— idealne dla sportowców

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Bezpłatna aplikacja ActionFit

Śledź swoje postępy w treningu za pomocą 
inteligentnej, prostej i bezpłatnej aplikacji ActionFit 
stworzonej przez firmę Philips. Aplikacja ActionFit 
umożliwia tworzenie dostosowanych treningów 
obejmujących cele dotyczące czasu, dystansu i kalorii 
- można nawet przypisać swoje ulubione utwory do 
poszczególnych celów. Po zakończeniu treningu 
można użyć aplikacji, aby udostępnić swoje wyniki 
znajomym w serwisach Twitter i Facebook. W celu 
ustawienia celu dotyczącego dystansu i kalorii 
konieczna jest funkcja GPS, którą można pobrać za 
darmo ze sklepu App Store - to wszystko, czego 
trzeba, aby zacząć trening!
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Dane techniczne
Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Waga: 0,045 kg

Dźwięk
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 30–20 000 Hz
• Impedancja: 16 om
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Czułość: 110 dB
• Średnica głośnika: 13,5 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Dołączony: futerał podróżny

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Waga netto: 0,045 kg
• Waga brutto: 0,074 kg
• Ciężar opakowania: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 53057 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,2 x 23,2 x 25 cm
• Waga netto: 1,080 kg
• Waga brutto: 2,563 kg
• Ciężar opakowania: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 53241 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Waga netto: 0,135 kg
• Waga brutto: 0,277 kg
• Ciężar opakowania: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 53058 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•
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