
 

 

Philips
In-ear-sportheadset

ActionFit
Orange- och gråfärgade

SHQ1217
Svettålig

med iPhone-fjärrkontroll och mikrofon
med iPhone-fjärrkontroll och mikrofon

Nyheter för den idrottsintresserade
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Ultralätt design
• De extramjuka silikonsnäckorna passar bekvämt i öronen

Designad för aktiv användning
• Sladdklämma
• Svettsäker
• Anpassad kabellängd

Få energi
• Stereoljud med kraftfull bas – som bränsle för träningen
• Vattentät mikrofon och musikkontroll

Suverän komfort
• 3 olika öronskyddsstorlekar för en anpassad storlek



 1,2 m sladd
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa 
ljudenheten var du vill.

Extramjuka silikonsnäckor i tre 
storlekar

De här Philips-hörlurarnas extra mjuka 
silikonsnäckor i tre storlekar passar bekvämt i 
öronen utan att klämma, samtidigt som de stänger 
ute oönskade ljud.

Stereoljud med kraftfull bas
Finjusterad akustik som förbättrar din 
sportupplevelse – som bränsle för träningen

Sladdklämma

Kabeln fästs ordentligt med klämman

Anpassad kabellängd
Den 60 cm korta kabeln är utformad för användning 
tillsammans med ett armband. Den 60 cm långa 
förlängningskabeln kan också passa.

Anpassad storlek
Tack vare de tre olika storlekarna på mjuka 
öronskydd kan du anpassa Philips-hörlurarna till dina 
öron.

Svettsäker

Utformad med vattentålig tätning som skyddar 
hörlurarna mot svettskador

Ultralätt design
Ultralätt design för bekväm passform – utformat för 
sport

Mikrofon och musikkontroll

Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan 
du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad. 
Och eftersom den är tillverkad i vattentäta material 
behöver du aldrig oroa dig för att den ska bli skadad 
av svett eller regn. Du kan till och med tvätta den i 
rinnande vatten, så att den är ren och fräsch till nästa 
träningspass.
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Specifikationer
Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Känslighet: 110 dB
• Högtalardiameter: 13,5 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Tillbehör
• Bärväska

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 71652 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,054 kg
• Nettovikt: 0,0202 kg
• Taravikt: 0,0338 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Inre kartong
• GTIN: 2 69 23410 71652 2
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 0,195 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettovikt: 0,0606 kg
• Taravikt: 0,1344 kg

Yttre kartong
• GTIN: 1 69 23410 71652 5
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Bruttovikt: 1,843 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovikt: 0,4848 kg
• Taravikt: 1,3582 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Vikt: 0,0202 kg
•
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