
 

 

Philips ActionFit
Sportowe słuchawki

Przetworniki 8,6 mm/otw. 

konstrukcja

Douszne

SHQ1300PK
Pełna wolność, nieograniczone możliwości

Pewne dopasowanie i bardzo niewielka waga
Bij nowe rekordy z wyjątkowo lekkimi słuchawkami Actionfit SHQ1300. Te wytrzymałe słuchawki 
są odporne na pot i deszcz, a ponadto zapewniają potężne basy i optymalne dopasowanie dzięki 
wysokiej jakości przetwornikom i blokadzie stabilizującej w kształcie litery C.

Intensywność
• Dźwięk o wysokiej jakości napędza podczas treningu
• Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie

Swoboda
• Wyjątkowo lekka konstrukcja o wadze 5,7 g daje najwyższy komfort*
• Nasadka douszna w kształcie litery C utrzymuje słuchawki we właściwym miejscu
• 3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie
• Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Bezpieczeństwo
• Odporne na pot i wilgoć — idealne na każdy trening
• Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość
• Sportowe etui ułatwia przechowywanie
winner



 3 rozmiary nasadek dousznych

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne 
dopasowanie

Zaczep na przewód

W zestawie ze słuchawkami ActionFit jest zaczep na 
kabel, dzięki któremu kabel nie przeszkadza w 
intensywnym treningu.

Sportowe etui ułatwia
Sportowe etui ułatwia przechowywanie

Stabilizująca nasadka douszna w 
kształcie litery C

Pokryte gumą nasadki douszne w kształcie litery C 
pewnie utrzymują słuchawki Actionfit w uszach — 
możesz się skupić na treningu, a nie na trzymaniu ich.

Dźwięk o wysokiej jakości

8,6-milimetrowe przetworniki neodymowe 
zapewniają dźwięk o wysokiej jakości, który 
motywuje do maksymalnego wysiłku.

Przewód ze wzmocnieniem Kevlar®

Przewody słuchawek ze wzmocnieniem Kevlar® są 
wystarczająco wytrzymałe, aby przetrwać nawet 
najostrzejsze treningi.

Odporne na pot i wilgoć

Pot i deszcz już nie przeszkodzą w intensywnym 
treningu przy ulubionych utworach. Te sportowe 
słuchawki Actionfit wykonano z materiałów 
odpornych na pot i wodę, co sprawia, że są 
doskonałym towarzyszem podczas treningów przy 
każdej pogodzie.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Czułość: 107 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Średnica głośnika: 13,6 mm
• System akustyczny: Półzamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy

Wzornictwo
• Kolor: Różowy

Możliwości połączeń
• Złącze: 3,5 mm
• Długość przewodu: 1,2 m
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Wykończenie złącza: Pozłacane

Akcesoria
• Etui do przechowywania
• Zarządzanie przewodami: Zaczep na przewód
•

* Certyfikaty IPX4 i IPX7 dla słuchawek oraz IPX2 dla zestawów 
słuchawkowych.
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