
 

 

Philips
Σετ σπορ ενδώτιων 
ακουστικών

SHQ1017
Ανθεκτικά στον ιδρώτα

με τηλεχειριστήριο iPhone και μικρόφωνο
Κατασκευασμένα με αντιμικροβιακά και αδιάβροχα υλικά, αυτά τα ακουστικά έχουν 
σχεδιαστεί για τους λάτρεις της γυμναστικής. Το μήκος του καλωδίου είναι επίσης 
ρυθμιζόμενο, καθιστώντας τα ιδανικά για χρήση με αθλητικό περιβραχιόνιο ή γενική χρήση.

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

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

Σας γεμίζουν ενέργεια
• Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα - ιδανικά για τη γυμναστική σας
• Αδιάβροχο χειριστήριο μικρόφωνου και μουσικής

Απόλυτη άνεση
• 3 μεγέθη καλυμμάτων για ρυθμιζόμενη εφαρμογή



 Προστασία από την εφίδρωση

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

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

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη

3 μεγέθη εξαιρετικά μαλακών καλυμμάτων από 
σιλικόνη που εφαρμόζονται στα αφτιά σας χωρίς 

να ασκούν πίεση ενώ αποκλείουν τους 
ανεπιθύμητους θορύβους

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.

Ρυθμιζόμενο μήκος καλωδίου
Το καλώδιο 60 εκ. είναι σχεδιασμένο για χρήση με 
περιβραχιόνιο. Ανακαλύψτε την τέλεια εφαρμογή 
με το καλώδιο επέκτασης 60 εκ.

Ρυθμιζόμενη εφαρμογή
Τα τρία διαφορετικά μεγέθη μαλακών καλυμμάτων 
σάς επιτρέπουν να επιλέγετε αυτό που εφαρμόζει 
καλύτερα στα αφτιά σας.

Χειριστήριο μικρόφωνου και μουσικής

Το πολύ κομψό μικρόφωνο και χειριστήριο σας 
επιτρέπει να μιλάτε, να ακούτε και να ελέγχετε εξ 
αποστάσεως iPod/iPhone/iPad. Και καθώς είναι 
κατασκευασμένο από αδιάβροχα υλικά δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για φθορές από ιδρώτα 
ή βροχή. Μπορείτε ακόμα και να το πλύνετε κάτω 
από τρεχούμενο νερό για να το διατηρείτε καθαρό 
και έτοιμο για την επόμενη φορά.
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Προδιαγραφές
Ήχος
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 30 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 10 mW
• Ευαισθησία: 110 dB
• Διάμετρος ηχείου: 13,5 mm
• Τύπος: Δυναμική
• Πηνίο φωνής: CCAW
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη μεταφοράς

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,5 x 3 εκ.
• EAN: 69 23410 70891 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Μικτό βάρος: 0,07 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,025 κ.
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,045 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Μικτό βάρος: 2,421 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,2 x 23,2 x 25 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,600 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,821 κ.
• EAN: 87 12581 59498 5

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 59500 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Μικτό βάρος: 0,259 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,5 x 10,5 x 10,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,075 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,184 κ.

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου
•
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