
 

 

Philips ActionFit
Sportovní sluchátka do uší

ActionFit
Oranžová a šedá

SHQ1200
Přizpůsobeno pro sport

Odolná proti potu a dešti
Lehounká sluchátka SHQ1200 jsou vaším dokonalým společníkem do tělocvičny a na 
tréninky. Jsou odolná proti potu a dešti, v robustním provedení a zaručují silné basy a 
optimální nasazení díky trojici náušníků, z nichž můžete vybírat.

Design, který bezpečně a pohodlně padne
• Protiskluzové pryžové náušníky udržují sluchátka na místě – vždy
• Výběr ze tří velikostí náušníků pro optimální nasazení

Určeno pro vysoký výkon
• Odolná proti potu a dešti – dokonalá pro jakýkoli trénink
• Sluchátka o hmotnosti 4 g skvěle padnou a zajišťují mimořádné pohodlí, protože jsou lehounká
• Kabel vyztužený kevlarem pro dokonalou odolnost
• Odrazová zarážka na kabelu
• Spona na kabely a ochranné pouzdro pro snadné použití a skladování

Výkonný zvuk, který vás bude motivovat
• 13,6mm reproduktory poskytují silný zvuk



 Protiskluzové náušníky

Sluchátka ActionFit jsou vyrobena z vysoce 
kvalitní protiskluzové pryže. To znamená, že 
jakmile si je dáte do uší, zůstanou pevně a 
pohodlně na místě bez ohledu na to, jak dlouhý 
nebo náročný trénink si naložíte.

Spona a pouzdro
Sluchátka ActionFit se dodávají s doplňkovou 
sponou a pouzdrem, které slouží ke snadné 
správě kabelů a bezpečnému skladování. 
Vychutnejte si trénink bez zaplétání díky sponě 
a poté uložte sluchátka do prodyšného 
pouzdra. Nedá vám to zabrat!

Kabel vyztužený kevlarem

Sluchátka ActionFit mají speciální design pro 
zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený 
kevlarem je dobře chráněn před potrháním a 
prasknutím a dokáže odolat extrémnímu 
prostředí – a tréninkům.

Silný zvuk

13,6mm reproduktory poskytují silný zvuk

Odrazová zarážka

Odrazová zarážka na kabelu

Náušníky velikosti S, M, L

Výběr ze tří velikostí náušníků pro optimální 
nasazení

Odolná proti potu a prachu

Sluchátka ActionFit jsou navržena speciálně 
pro všechny druhy aktivního životního stylu. 
Ať sportujete nebo trénujete cokoli, vaše 
sluchátka dokážou tu zátěž zvládnout, v horku, 
mokru i potu! Jsou vyrobena z prvotřídních 
materiálů odolných proti vodě, takže jim 
nevadí pot ani déšť.

Mimořádně lehká, 4 g

Sluchátka ActionFit váží pouhé čtyři gramy, 
takže jsou mimořádně lehká a nosit je je 
jednoduše potěšení. Při tréninku je ve 
skutečnosti budete sotva cítit – uslyšíte pouze 
vynikající, silný zvuk, který vám umožní zaměřit 
se na svůj trénink a neztratit motivaci.
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Přednosti
Sportovní sluchátka do uší
ActionFit Oranžová a šedá
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Zvuk
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 30 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Citlivost: 110 dB
• Maximální příkon: 10 mW
• Průměr reproduktoru: 13,5 mm
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm
• Délka kabelu: 1,0 m
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacené
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Pouzdro pro skladování: Ano
• Systém pro uspořádání kabeláže: Spona na kabely

Rozměry balení
• EAN: 69 23410 71651 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1

• Typ balení: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,052 kg
• Čistá hmotnost: 0,01818 kg
• Hmotnost obalu: 0,03382 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnitřní krabice
• GTIN: 2 69 23410 71651 5
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hrubá hmotnost: 0,189 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,05454 kg
• Hmotnost obalu: 0,13446 kg

Vnější obal
• GTIN: 1 69 23410 71651 8
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 1,795 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,43632 kg
• Hmotnost obalu: 1,35868 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3 x 8 x 2,8 cm
• Hmotnost: 0,01818 kg
•
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Specifikace
Sportovní sluchátka do uší
ActionFit Oranžová a šedá
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