
 

 

Philips ActionFit
Športové slúchadlá do uší

ActionFit
Oranžová a sivá

SHQ1200
Naladené na šport

Odolné voči potu aj dažďu
Slúchadlá SHQ1200, ľahké ako pierko, sú dokonalým spoločníkom na cvičenie aj beh. 
Tento model odolný voči potu i dažďu zaručí mohutné basy a vďaka možnosti výberu z 
troch náušníkov aj optimálne nasadenie.

Navrhnuté tak, aby pevne a pohodlne sedeli
• Protišmykové gumené náušníky udržia slúchadlá vždy v ušiach
• Výber z 3 veľkostí náušníkov pre optimálne nasadenie

Navrhnuté s dôrazom na vysoký výkon
• Odolné voči potu a dažďu – ideálne pre každý tréning
• 4-gramové slúchadlá pre dokonalé prispôsobenie a mimoriadne pohodlie
• Kábel zosilnený kevlarom pre najdlhšiu životnosť
• Reflexná zarážka na kábli
• Spona na kábel a ochranné puzdro na jednoduché používanie a odkladanie

Výkonný zvuk, ktorý vás bude motivovať
• 13,6 mm budiče vytvárajú výkonný zvuk



 Protišmykové náušníky

Vaše slúchadlá ActionFit sú vyrobené z vysoko 
kvalitnej protišmykovej gumy, čo znamená, že 
po vložení do uší tam zostanú bezpečne a 
pohodlne – bez ohľadu na dĺžku alebo 
náročnosť vášho tréningu.

Spona a puzdro
Slúchadlá ActionFit sa dodávajú s vlastnou 
sponou na kábel a puzdrom na jednoduché 
odloženie kábla a bezpečné uschovanie. 
Vychutnajte si tréning bez zmotaných káblov 
vďaka spone a uložte svoje slúchadlá do 
priedušného obalu. V úplnej pohode!

Kábel zosilnený kevlarom

Vaše slúchadlá ActionFit sú špeciálne 
navrhnuté na odolnosť a silu. Kábel s 
kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený 
proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať 
extrémnym podmienkam – aj tréningom.

Výkonný zvuk

13,6 mm budiče vytvárajú výkonný zvuk

Reflexná zarážka

Reflexná zarážka na kábli

Náušníky veľkosti S, M a L

Výber z 3 veľkostí náušníkov pre optimálne 
nasadenie

Odolné voči potu a dažďu

Slúchadlá ActionFit sú špeciálne navrhnuté pre 
aktívny životný štýl. Nech už obľubujete 
akýkoľvek šport alebo typ tréningu, tieto 
slúchadlá zvládnu teplo, vlhko aj pot! Keďže sú 
vyrobené zo špičkových vodeodolných 
materiálov, vaše slúchadlá sú pohodlné a 
odolné voči potu aj dažďu.

Mimoriadne ľahké – 4 g

Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 4 gramy, 
takže sú ultra ľahké a mimoriadne príjemné na 
nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. 
Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný 
zvuk, vďaka ktorému budete sústredení a 
motivovaní.
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Hlavné prvky
Športové slúchadlá do uší
ActionFit Oranžová a sivá
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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 30 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Citlivosť: 110 dB
• Maximálny príkon: 10 mW
• Priemer reproduktora: 13,5 mm
• Hlasová cievka: CCAW
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm
• Dĺžka kábla: 1,0 m
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Vyhotovenie konektorov: Pozlátené
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Odkladacie puzdro: áno
• Správa káblov: Spona na káble

Rozmery balenia
• EAN: 69 23410 71651 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína

• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,052 kg
• Hmotnosť netto: 0,01818 kg
• Hmotnosť obalu: 0,03382 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vnútorný kartón
• GTIN: 2 69 23410 71651 5
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 0,189 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,05454 kg
• Hmotnosť obalu: 0,13446 kg

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 69 23410 71651 8
• Počet užívateľských balení: 24
• Hmotnosť brutto: 1,795 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,43632 kg
• Hmotnosť obalu: 1,35868 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3 x 8 x 2,8 cm
• Hmotnosť: 0,01818 kg
•
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