
 

 

Philips ActionFit
Spor kulaklık

8,6 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık

SHQ1300LF
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Güvenli uyum ve ultra hafiflik
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve 
yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge 
kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar.

Yoğunluk
• Yüksek performanslı ses en üst seviyede performans sağlar
• Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

Freedom
• 5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*
• C șeklinde sabitleyici uç kulaklığın yerinde durmasını sağlar
• En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu
• Kablo dolașmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

koruma
• Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® Destekli kablo
• Tere ve neme dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal
• Kolay saklama için sportif tașıma çantası
winner



 3 kulaklık boyutu seçeneği

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

Kablo klipsi

ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu 
egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını 
engeller.

Kolaylık için spor tașıma çantası
Kolay saklama için sportif tașıma çantası

C șeklinde sabitleyici uç

C șeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların 
kulağınıza sağlam bir șekilde yerleșmesini sağlar ve 
böylece kulaklıkla uğrașmadan egzersize konsantre 
olabilirsiniz.

Yüksek ses performansı

8,6 mm neodimyum sürücüler yüksek performanslı 
ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye 
teșvik eder.

Kevlar® Destekli kablo

Kevlar® destekli kulaklık kabloları en zorlu 
egzersizlere dayanacak kadar sağlamdır.

Ter ve nem geçirmez

Ter veya yağmur en sevdiğiniz șarkıları dinleyerek 
sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. 
Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su 
geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi 
egzersiz arkadașınızdır.
SHQ1300LF/00

Teknik Özellikler
Ses
• Diyafram: PET
• Frekans tepkisi: 15 - 22 000 Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Hassasiyet: 107 dB
• Maksimum güç giriși: 10 mW
• Hoparlör çapı: 13,6 mm
• Akustik sistem: Yarı kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum

Tasarım
• Renk: Limon Sarısı ve Beyaz

Bağlantı
• Konektör: 3,5 mm
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Konektör kaplaması: Altın kaplama

Aksesuarlar
• Saklama çantası
• Kablo yönetimi: Kablo klipsi
•

* IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.
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