
 

 

Philips ActionFit
Sportif kulak içi kulaklıklar

Kolayca takılır
ter geçirmez

SHQ1000
Sportif kullanıma uygun

Kolayca takılır
Suya dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, anti bakteriyel özelliği sayesinde mikropları 
yok eden bu kulaklık, spor meraklıları için tasarlanmıştır

Sporcular için Yenilik
• Son derece yumușak silikon kapaklar kulağınıza rahatça oturur
• Son derece hafif tasarım
• Dıșarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo

Hareketli kullanım için tasarlanmıștır
• Ter geçirmez
• Kablo klipsi

Kendinize enerji verin
• Basları artıran stereo ses - egzersizler için yakıtınız
• Egzersizlerinizi ücretsiz ActionFit uygulamasıyla takip edin



 Ter geçirmez

Kulaklıkları terlemeye bağlı hasarlara karșı koruyan 
su geçirmez tasarım

Son derece yumușak 3 boy silikon kapak

Son derece yumușak 3 boy silikon kapak, istenmeyen 
gürültüleri engellerken, baskı uygulamanıza gerek 
kalmadan kulağınıza rahatça oturur

Basları artıran stereo ses
Spor yaparken deneyiminizi güçlendirmek için 
akustikler hassas șekilde ayarlanmıștır - egzersizler 
için yakıtınız

Kablo klipsi
Kablo klipsi kablonun sabitlenmesini sağlar

Son derece hafif tasarım
Konforlu kullanım için son derece hafif tasarım - spor 
faaliyetleri için tasarlanmıștır

1,2 m kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren 
ideal kablo uzunluğu.

Ücretsiz ActionFit uygulaması

Philips bu ücretsiz, basit ve kullanıșlı uygulamayı 
egzersizlerinizi takip etmeniz için geliștirdi. ActionFit 
ile süre, mesafe ve kalori hedefi bilgileriyle 
özelleștirilmiș egzersiz programları olușturabilir ve 
her programa istediğiniz müziği atayabilirsiniz . 
Egzersiziniz bittiğinde sonuçlarınızı Twitter ve 
Facebook'ta arkadașlarınızla paylașabilirsiniz. Mesafe 
ve kalori hedefleri için GPS gereklidir. Uygulama 
Mağazası'ndan programı ücretsiz olarak indirin ve 
daha fazla bilgi edinin.
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Teknik Özellikler
Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Ağırlık: 0,045 kg

Ses
• Diyafram: Mylar dome
• Frekans tepkisi: 30 - 20 000 Hz
• Empedans: 16 ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 10 mW
• Hassasiyet: 110 dB
• Hoparlör çapı: 13,5 mm
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW

Bağlantı
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama
• Kablo tipi: OFC

Aksesuarlar
• Dahil: tașıma çantası

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Net ağırlık: 0,045 kg
• Brüt ağırlık: 0,074 kg
• Dara ağırlığı: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 53057 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Net ağırlık: 1,080 kg
• Brüt ağırlık: 2,563 kg
• Dara ağırlığı: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 53241 3
• Ambalaj sayısı: 24

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Net ağırlık: 0,135 kg
• Brüt ağırlık: 0,277 kg
• Dara ağırlığı: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 53058 7
• Ambalaj sayısı: 3
•
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