
 

 

Philips ActionFit
Sport-oortelefoon

ActionFit
Oranje/grijs

SHQ1200
Afgestemd op sport

Bestand tegen zweet en regen
De lichtgewicht SHQ1200 is de perfecte partner tijdens het trainen of hardlopen. Deze 
stevige hoofdtelefoon is bestand tegen zweet en regen, en staat garant voor een krachtige 
bas en optimaal draagcomfort dankzij de drie verschillende caps waaruit u kunt kiezen.

Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm
• Dankzij de rubberen antislipcaps blijft de hoofdtelefoon altijd zitten
• Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm

Ontworpen voor grootse prestaties
• Zweet- en regenbestendig – ideaal voor workouts
• Ultralichte hoofdtelefoon van 4 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort
• Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
• Reflecterende stopper in de kabel
• Kabelclip en beschermend etui voor gebruiks- en opberggemak

Krachtig geluid om u te motiveren
• Drivers van 13,6 mm zorgen voor krachtig geluid



 Antislipcaps

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is vervaardigd van 
hoogwaardig rubber met antislipmateriaal. 
Wanneer de dopjes in uw oren zitten, blijven 
ze daar ook comfortabel zitten, hoe lang of 
energiek u ook beweegt.

Clip en etui
De ActionFit-hoofdtelefoon heeft een eigen 
clip en etui voor eenvoudig opbergen van 
zowel snoer als hoofdtelefoon. Geniet dankzij 
de clip van uw workout zonder dat u verstrikt 
raakt in het snoer en berg de hoofdtelefoon 
daarna op in het ademende etui, veilig en 
droog!

Kevlar-verstevigde kabel

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal 
ontworpen met het oog op duurzaamheid en 
kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel 
goed beschermd tegen scheuren en breken, en 
bestand tegen extreme omstandigheden – en 
workouts.

Krachtig geluid

Drivers van 13,6 mm zorgen voor krachtig 
geluid

Reflecterende stopper

Reflecterende stopper in de kabel

S, M, L, caps

Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm

Zweet- en regenbestendig

De ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal 
ontworpen voor een actieve levensstijl. Wat 
voor sport of workout u ook graag doet, 
warmte, vocht en zweet zijn voor uw 
hoofdtelefoon geen enkel probleem! Uw 
hoofdtelefoon is vervaardigd van 
hoogwaardige waterbestendige materialen en 
dus comfortabel en zweet- en regenbestendig.

Ultralicht, 4 gram

Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt 
een loutere 4 gram en biedt dus optimaal 
draagplezier. Tijdens het trainen merkt u 
amper dat u hem draagt, u hoort slechts het 
uitmuntende, krachtige geluid dat u 
geconcentreerd en gemotiveerd houdt.
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Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Gevoeligheid: 110 dB
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Diameter van luidspreker: 13,5 mm
• Spreekspoel: CCAW
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Aansluiting: 3,5 mm
• Kabellengte: 1,0 m
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Afwerking van aansluiting: Verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Opbergetui
• Kabelbeheer: Kabelklem

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71651 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,052 kg
• Nettogewicht: 0,01818 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,03382 kg
• Type schap: Dummy

Binnendoos
• GTIN: 2 69 23410 71651 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 0,189 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,05454 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13446 kg

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71651 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 1.795 kg
• Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettogewicht: 0,43632 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,35868 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3 x 8,0 x 2,8 cm
• Gewicht: 0,01818 kg
•
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