
 

 

Philips ActionFit
Σπορ ενδώτια ακουστικά

ActionFit
Ενδώτια
Αστραφτερό μοβ

SHQ1200PP
Για σπορ

Ανθεκτικά στον ιδρώτα και τη βροχή
Τα πανάλαφρα SHQ1200 είναι ο ιδανικός σύντροφος τόσο για το γυμναστήριο όσο και για το 

τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτικά στον ιδρώτα και τη βροχή, εγγυώνται πανίσχυρα 

μπάσα και άριστη εφαρμογή, με τρία διαφορετικά ζευγάρια καψών για να διαλέξετε τις ιδανικές 

για εσάς.

Σχεδιασμένα για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
• Αντιολισθητικά καλύμματα από καουτσούκ, για πάντα άψογη εφαρμογή
• 3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή

Σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση
• Κλιπ καλωδίων και προστατευτική θήκη για εύκολη χρήση και αποθήκευση
• Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar για εξαιρετική αντοχή
• Ανακλαστικό στοπ στο καλώδιο
• Ανθεκτικό στον ιδρώτα και αδιάβροχο – ιδανικό για τη γυμναστική σας
• Ακουστικά βάρους 4 γρ. για άψογη εφαρμογή και άνεση

Πανίσχυρος ήχος που τονώνει την όρεξή σας για άσκηση
• Οδηγοί 13,6 χιλ. για απόδοση πανίσχυρου ήχου



 Αντιολισθητικά καλύμματα
Τα ακουστικά ActionFit είναι φτιαγμένα από 
αντιολισθητικό καουτσούκ κορυφαίας ποιότητας, 
γεγονός που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα τα 
βάλετε στα αυτιά σας θα παραμείνουν εκεί, 
ασφαλή και άνετα, όσο έντονη κι αν είναι η άσκησή 
σας.

Κλιπ και θήκη
Τα ακουστικά ActionFit συνοδεύονται από κλικ 
καλωδίων και θήκη για εύκολη διαχείριση 
καλωδίων και ασφαλή αποθήκευση. Απολαύστε τη 
γυμναστική σας απαλλαγμένοι από τον μπελά των 
καλωδίων με το πρακτικό κλιπ και έπειτα 
τοποθετήστε τα ακουστικά σας σε αυτή τη θήκη 
που αναπνέει. Μέγιστη άνεση και πρακτικότητα!

Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar
Τα ακουστικά ActionFit είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για αντοχή που διαρκεί. Το καλώδιο με επικάλυψη 
Kevlar είναι καλά προστατευμένο έναντι φθορών 
και θραύσεων και μπορεί να αντέχει ακόμη και στα 
πιο ακραία περιβάλλοντα.

Δυναμικός ήχος
Οδηγοί 13,6 χιλ. για απόδοση πανίσχυρου ήχου

Ανακλαστικό στοπ
Ανακλαστικό στοπ στο καλώδιο

Καλύμματα S, M, L
3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή

Ανθεκτικό στον ιδρώτα και τη βροχή
Τα ακουστικά ActionFit είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για το δραστήριο τρόπο ζωής σας. Όποιο σπορ ή 
είδος γυμναστικής κι αν προτιμάτε, τα ακουστικά 
σας είναι απολύτως ανθεκτικά στη ζέστη, τα υγρά 
και τον ιδρώτα! Φτιαγμένα με κορυφαία 
αδιάβροχα υλικά, τα ακουστικά σας είναι άνετα, 
αδιάβροχα και ανθεκτικά στον ιδρώτα.

Εξαιρετικά ελαφριά, μόλις 4 γρ.
Το βάρος των ακουστικών ActionFit είναι μόλις 4 
γρ., γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά ελαφριά 
και άνετα. Στην πραγματικότητα, ούτε που θα 
νιώθετε ότι τα φοράτε – το μόνο που θα μαρτυρά 
την παρουσία τους θα είναι ο υπέροχος, 
φανταστικός ήχος που θα σας βοηθά να 
διατηρείτε τη συγκέντρωση και την ενέργειά σας.
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Ήχος
• Διάφραγμα: PET
• Τύπος: Δυναμικό
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 10 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 13,6 χιλ.
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου

Σχεδίαση
• Χρώμα: Αστραφτερό μοβ

Συνδεσιμότητα
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,0 ιγ
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυσο

Αξεσουάρ
• Θήκη φύλαξης

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,189 κ.
• GTIN: 2 87 12581 68801 5
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18 x 8,2 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,05454 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,13446 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,795 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68801 8
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38 x 18,1 x 24,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,43632 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,35868 κ.

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

9,5 x 17,5 x 2,5 εκ.
• EAN: 87 12581 68801 1
• Μικτό βάρος: 0,052 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,01818 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,03382 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

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

3 x 8 x 2,8 εκ.
• Βάρος: 0,01818 κ.
•

Προδιαγραφές
Σπορ ενδώτια ακουστικά
ActionFit Ενδώτια, Αστραφτερό μοβ
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