
 

 

Philips ActionFit
Fones de ouvido 
esportivos

O melhor para uso em áreas 

externas

Lavável
À prova de água e suor
Intra auricular

SHQ1400BL
SUPERE SEUS LIMITES

Fones de ouvido esportivos com encaixe personalizado
Os fones de ouvido esportivos Actionfit RunWild Philips ajudam você a atingir um novo 
recorde. Leve e à prova d'água com encaixe personalizado. Os drivers potentes 
proporcionam grave profundo para que você continue se movimentando.

Intensidade
• Som de alto desempenho que motiva você a ir além
• A acústica aberta permite a entrada de som para melhor reconhecimento e segurança

Liberdade
• Excelente conforto durante o treinamento: fones de ouvido ultraleves com apenas 4,69 g
• Personalize o ajuste com os estilos: gancho para orelha, estabilizador ou intra auricular earbud
• Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

proteção
• Ideal para treinos intensos com resistência à água IPX4
• Cabo Kevlar® reforçado para excelente durabilidade
• Lavável após exercícios



 3 opções de uso

Personalize o ajuste. Escolha entre gancho para 
orelha, estabilizadores ou earbud para manter 
os fones de ouvido bem encaixados e para que 
você possa continuar se movimentando.

Reconhecimento do som ambiente

Curta um som de qualidade que não bloqueia 
o mundo em sua volta. O design de acústica 
aberta permite a entrada de som, de modo que 
você possa ficar atento ao ambiente ao seu 
redor e permanecer mais seguro ao se 
exercitar ao ar livre.

Cabo Kevlar® altamente durável

Projetado para oferecer durabilidade e 
resistência. O cabo com revestimento em 
Kevlar é protegido contra desgaste e quebra, 
suportando treinos extremos.

Som de alta performance

Os drivers de 13,6 mm aprimoram o som de 
alto desempenho, levando você a atingir 
também um alto desempenho.

À prova d'água e de suor

Não tenha receio de transpirar ou de se 
exercitar em qualquer condição climática. 

Com uma classificação IPX4, você pode se 
exercitar sob chuva, pois não há risco de 
entrar água no fone de ouvido.

Treino sem complicação

O clipe do cabo mantém os fios organizados 
enquanto você se esforça ainda mais.

Design ultraleve

Seus fones de ouvido ActionFit pesam apenas 
4,69 g, sendo ultraleves e confortáveis. Aliás, 
você nem os sentirá enquanto estiver se 
exercitando – apenas o incrível e potente som 
que mantêm você focado e motivado.

Lavável
Fones de ouvido fabricados com materiais à 
prova d'água, possibilitando a lavagem em água 
corrente.
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Destaques
Fones de ouvido esportivos
O melhor para uso em áreas externas Lavável, À prova de água e suor, Intra auricular
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Design
• Cor: Azul

Som
• Diafragma: PET
• 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
• Resposta em frequência: 15 - 22.000 Hz

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

Acessórios
• Fones de ouvido removíveis: 1 par
• Estabilizadores de borracha removíveis: 1 par
• Gancho para orelha removível: 1 par
• Organização de cabos: Clipe do cabo

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,12 kg
• GTIN: 2 69 25970 70954 9

• Embalagem interna (L x L x A): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Peso líquido: 0,0393 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,0807 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,191 kg
• GTIN: 69 25970 70347 2
• Embalagem externa (L x L x A): 

35,3 x 19,9 x 16 cm
• Peso líquido: 0,3144 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 0,8766 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70954 5
• Peso bruto: 0,0322 kg
• Peso líquido: 0,0131 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,0191 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 4,5 x 3 x 9 cm
• Peso: 0,0131 kg
•

SHQ1400BL/00

Especificações
Fones de ouvido esportivos
O melhor para uso em áreas externas Lavável, À prova de água e suor, Intra auricular
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