
 

 

Philips ActionFit
Fones de ouvido 
esportivos

Traseira aberta/drivers de 8,6mm

Fone de ouvido

SHQ1300PK
Curta a liberdade sem limites

Encaixe seguro e ultraleve
Bata um novo recorde com os fones de ouvido ultraleves Actionfit SHQ1300. À prova de 
chuva e suor, esses fones de ouvido resistentes garantem um encaixe ideal e graves potentes, 
graças aos drivers de alto desempenho e uma trava de estabilidade em forma de C.

Intensidade
• Som com desempenho extremamente alto
• Design acústico aberto para ficar atento ao seu redor

Liberdade
• O design ultraleve de 5,7g oferece excelente conforto*
• A almofada em forma de C prende os fones de ouvido
• Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal
• Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

proteção
• À prova de suor e umidade: ideais para qualquer treino
• Cabo reforçado Kevlar® para excelente durabilidade
• Estojo de transporte esportivo para fácil armazenamento
winner



 Três opções de tamanho de fones

Três opções de tamanho de fones para o encaixe 
ideal

Clipe do cabo

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de 
ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do caminho 
enquanto você se esforça ainda mais.

Estojo de transporte esportivo para 
facilidade
Estojo de transporte esportivo para fácil 
armazenamento

Almofada estabilizadora em forma de C

As almofadas emborrachadas em forma de C 
mantêm os fones de ouvido Actionfit presos à sua 
orelha para que possa focar em seu treino e não se 
preocupar em prendê-los.

Som de alta performance

Os drivers de neodímio de 8,6mm aprimoram o som 
de alta performance, garantindo seu melhor 
desempenho.

Cabo reforçado Kevlar®

Os cabos reforçados Kevlar® para fones de ouvido 
são resistentes o suficiente para aguentar até mesmo 
os treinos mais pesados.

À prova de suor e umidade

Nem o suor nem a chuva o impedirão de superar 
seus limites ao som de suas músicas favoritas. Os 
materiais desses fones de ouvido esportivos 
Actionfit são à prova d’água e de suor, o que os torna 
a companhia de treino perfeita independentemente 
do clima.
SHQ1300PK/00

Especificações
Som
• Diafragma: PET
• Resposta em frequência: 15 a 22.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 107 dB
• Entrada de energia máxima: 10 mW
• Diâmetro da caixa acústica: 13,6 mm
• Sistema acústico: Semifechado
• Tipo de ímã: Neodímio

Design
• Cor: Rosa

Conectividade
• Conector: 3,5 mm
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Acabamento do conector: Folheado a ouro

Acessórios
• Estojo de transporte
• Organização de cabos: Clipe do cabo
•

* IPX4 e IPX7 certificados para fones de ouvido e IPX2 para headsets.
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