
 

 

Philips ActionFit
Sporta austiņas ar 
mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas

SHQ1305WS
Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties

Drošas un īpaši vieglas
Sasniedziet jaunus personiskos rekordus ar neparasti vieglajām Actionfit SHQ1305 austiņām. 
Šīs austiņas ir noturīgas pret sviedriem un lietu, un garantē jaudīgu zemfr. skaņu un optimālu 
komfortu, pateicoties lielas veiktspējas skaļruņiem un C formas stabilitātes fiksatoram.

Intensitāte
• Spēcīgs skanējums izcilam sportiskam sniegumam
• Atvērtas akustikas konstrukcija ļauj sekot līdzi apkārt notiekošajam

Brīvība
• 5,7 g īpaši viegla konstrukcija maksimālam komfortam*
• C formas auss uzgalis nodrošina austiņu drošu fiksāciju
• 3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam
• Iekļauts vada fiksators drošām sporta nodarbībām

aizsardzība
• Kevlar® vads maksimālai izturībai
• Izturīgas pret sviedriem un mitrumu – ideāli piemērotas jebkādam treniņam
• Sportiska pārnēsāšanas somiņa vieglai glabāšanai

Vienkārša saziņas uzturēšana
• Tālvadība un mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem



 3 ausu uzgaļu izmēri

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

5,7 g īpaši viegla konstrukcija*

Tikai 5,7 g smagās Actionfit sporta austiņas ir 
tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet 
par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai 
palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos 
kilometrus.

Vada fiksators

Kopā ar ActionFit austiņām tiek piegādāts vada 
fiksators, kas neļauj vadam nokļūt jūsu ceļā, kad 
jūs mēģināt sasniegt maksimālo rezultātu.

Sportiska pārnēsāšanas somiņa
Sportiska pārnēsāšanas somiņa vieglai 
glabāšanai

C formas stabilizējošs auss uzgalis

C formas gumijoti ausu uzgaļi palīdz nofiksēt 
Actionfit austiņas cieši jūsu ausī, lai jūs varētu 
koncentrēties uz treniņu, nevis austiņām.

Zvanīšana brīvroku režīmā

Tālvadība un mikrofons pārslēgšanai no 
mūzikas uz zvaniem

Spēcīgs skanējums

8,6 mm neodīma skaļruņi sniedz spēcīgu 
skanējumu, lai jūs sasniegtu vislabākos 
rezultātus.

Kevlar® vads

Kevlar® austiņu vadi ir pietiekami izturīgi, lai 
izturētu pat visskarbākos treniņus.

Atvērtas akustikas konstrukcija

Šīs ActionFit austiņas neaiztur skaņu, un jūs 
varat sekot līdzi apkārt notiekošajam un 
saglabāt drošību, it īpaši, vingrojot ārpustelpām. 
Atvērtas akustikas platforma nodrošina 
kvalitatīvu skanējumu, nenoslāpējot apkārt 
esošās skaņas.

Izturīgas pret sviedriem un mitrumu

Sviedri un lietus vairs ilgāk netraucēs jums 
vingrot iecienīto dziesmu pavadībā. Šo 
Actionfit sporta austiņu materiāli ir izturīgi pret 
sviedriem un ūdeni, padarot tās par ideālu 
treniņu kompanjonu neatkarīgi no 
laikapstākļiem.
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Skaņa
• Membrāna: PET
• Frekvences reakcija: 15–22 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Jutība: 107 dB
• Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
• Skaļruņa diametrs: 13,6 mm
• Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta
• Magnēta veids: Neodīms

Dizains
• Krāsa: Balta

Savienojamība
• Savienotājs: 3,5 mm
• Vada garums: 1,2 m
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Savienotāja apdare: Apzeltīts

Piederumi
• Uzglabāšanas somiņa
• Vadu pārvaldība: Vada fiksators

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 69 25970 70020 7
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm

• Bruto svars: 0,0584 kg
• Neto svars: 0,0244 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Taras svars: 0,034 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,2062 kg
• GTIN: 2 69 25970 70020 1
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,0732 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,133 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,9326 kg
• GTIN: 1 69 25970 70020 4
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Neto svars: 0,5856 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,347 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Svars: 0,0244 kg
•
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