
 

 

Philips ActionFit
In-ear-sporthörlurar

ActionFit
Orange- och gråfärgade

SHQ1200
Inställd för sport

Svettålig och regntät
Fjäderlätta SHQ1200 är ditt perfekta tränings- och löparsällskap. Med de robusta 
hörlurarna, som är svettåliga och regntäta, får du garanterat kraftfull bas och optimal 
passform tack vare en trio av öronsnäckor att välja bland.

Utformad för säker och bekväm passform
• Halkfria öronsnäckor som håller hörlurarna på plats – i alla lägen
• 3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal passform

Utformad för höga prestanda
• Svett- och regntåliga - perfekt för alla träningspass
• Hörlurar som väger 4 g, för superb passform och bekvämlighet
• Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
• Reflexstopp i sladden
• Sladdklämma och skyddspåse för enkel användning och förvaring

Mäktigt ljud som gör dig motiverad
• 13,6 mm element ger ett kraftfullt ljud



 Halkfria snäckor

ActionFit-hörlurarna är tillverkade i halkfri 
gummi, så de sitter säkert och bekvämt i örat 
– hur länge du än tränar.

Klämma och påse
ActionFit-hörlurarna levereras med en egen 
klämma och påse för enkel kabelhantering och 
säker förvaring. Njut av ett trasselfritt 
träningspass med klämman, och förvara sedan 
hörlurarna i fodralet i material som andas.

Kevlar-förstärkt sladd

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för 
hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd 
är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål 
extrema miljöer – och extrema träningspass.

Kraftfullt ljud

13,6 mm element ger ett kraftfullt ljud

Reflexstopp

Reflexstopp i sladden

S, M, L, ögonsnäckor

3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal 
passform

Svett- och regntåliga

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för 
en aktiv livsstil. Oavsett vilken sport eller 
träning du ägnar dig åt klarar dina hörlurar 
värmen, vätan och svetten! Dina hörlurar är 
tillverkade av extra vattentåligt material, så de 
är både svett- och vattensäkra.

Ultralätt, 4 g

ActionFit-hörlurarna väger bara 4 g, så de är 
både ultralätta och bekväma att bära. Du 
känner dem knappast när du tränar – bara det 
superba, mäktiga ljudet som håller dig 
fokuserad och motiverad.
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Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Känslighet: 110 dB
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Högtalarspole: CCAW
• Akustiskt system: Stängd
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Anslutning: 3,5 mm
• Kabellängd: 1,0 m
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Anslutningens legering: Guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Förvaringsfodral
• Kabelhantering: Sladdklämma

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 71651 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

• Förpackningens mått (B x H x D): 
9,5 x 17,5 x 2,5 cm

• Bruttovikt: 0,052 kg
• Nettovikt: 0,01818 kg
• Taravikt: 0,03382 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Inre kartong
• GTIN: 2 69 23410 71651 5
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 0,189 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,05454 kg
• Taravikt: 0,13446 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 69 23410 71651 8
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Bruttovikt: 1,795 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovikt: 0,43632 kg
• Taravikt: 1,35868 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Vikt: 0,01818 kg
•
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