
 

 

Philips ActionFit
Sporthoofdtelefoon met 
microfoon

Drivers van 8,6 mm/open 

achterzijde

Oordopje

SHQ1305WS
Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
Goede pasvorm en ultralicht
Zet een nieuw persoonlijk record met de vederlichte Actionfit SHQ1305-hoofdtelefoon. Deze 

robuuste hoofdtelefoon is niet alleen bestand tegen zweet en regen, maar verzekert u bovendien van 

krachtige bastonen en een optimale pasvorm, dankzij hoogwaardige drivers en een C-vormige 

stabiliteitsvergrendeling.

Intensiteit
• Hoogwaardig geluid levert topprestaties
• Open akoestisch ontwerp waardoor u alert bent op uw omgeving

Freedom
• Ultralicht ontwerp van 5,7g voor ultiem comfort*
• Door de C-vormige oordopjes blijft de hoofdtelefoon op zijn plaats
• Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm
• Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

bescherming
• Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
• Zweet- en vochtbestendig – ideaal voor elke workout
• Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

Gewoon altijd verbonden
• Afstandsbediening en microfoon voor het schakelen tussen muziek en oproepen



 3 maten oordopjes

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte 
pasvorm

Ultralicht ontwerp van 5,7 g*

Met een gewicht van slechts 5,7 g zijn deze 
ActionFit-sportoortelefoons zo licht en 
comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze 
draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de 
laatste zware kilometers.

Kabelklem

De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met 
een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt 
houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Sportieve etui voor eenvoudig
Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

C-vormige stabilisatie in het oor

Dankzij de rubberen C-vormige oordopjes 
blijft de ActionFit-oortelefoon stevig in uw 
oor, zodat u zich kunt concentreren op het 
sporten.

Handsfree bellen

Afstandsbediening en microfoon voor het 
schakelen tussen muziek en oproepen

Hoogwaardig geluid

De neodynium-drivers van 8,6 mm pompen 
hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor 
je tot het uiterste kunt gaan.

Met Kevlar® verstevigde kabel

De met Kevlar® verstevigde kabels op de 
hoofdtelefoon zijn sterk genoeg om zelfs de 
zwaarste trainingen te doorstaan.

Open akoestisch ontwerp

Deze ActionFit-hoofdtelefoon blokkeert 
geluid niet, zodat u zich altijd bewust blijft van 
uw omgeving en alert kunt blijven, vooral als u 
buiten traint. Een open akoestisch platform 
biedt hoogwaardig geluid, zonder dat u de 
wereld hoeft buiten te sluiten.
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Kenmerken
Sporthoofdtelefoon met microfoon
Drivers van 8,6 mm/open achterzijde Oordopje
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Geluid
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Gevoeligheid: 107 dB
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Diameter van luidspreker: 13,6 mm
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Magneettype: Neodymium

Ontwerp
• Kleur: Wit

Connectiviteit
• Aansluiting: 3,5 mm
• Kabellengte: 1,2 m
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Afwerking van aansluiting: Verguld

Accessoires
• Opbergetui
• Kabelbeheer: Kabelklem

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 25970 70020 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

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

• Brutogewicht: 0,0584 kg
• Nettogewicht: 0,0244 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,034 kg
• Type schap: Beide

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,2062 kg
• GTIN: 2 69 25970 70020 1
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,0732 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,133 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,9326 kg
• GTIN: 1 69 25970 70020 4
• Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettogewicht: 0,5856 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,347 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3 x 8,0 x 2,8 cm
• Gewicht: 0,0244 kg
•
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Specificaties
Sporthoofdtelefoon met microfoon
Drivers van 8,6 mm/open achterzijde Oordopje
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