Philips ActionFit
Căști sport

Perfecte pentru utilizare în
exterior
Lavabil
Rezist. la transpiraţie/apă
Cască

SHQ1400CL

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
Căşti sport cu fixare personalizabilă
Căştile sport Philips Actionfit RunWild te împing către cea mai bună variantă a ta. Uşoare
ca un fulg şi rezistente la apă, cu fixare personalizabilă. În acelaşi timp, driverele de mare
putere oferă bas jos pentru a-ţi menţine corpul în mişcare.
Intensitate
• Sunetul de înaltă performanţă te împinge mai departe
• Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conștientizare și siguranţă sporită
Freedom
• Confort extrem pentru antrenam.: căști ultraușoare de 4,69 g
• Personalizează-ţi echip. cu stiluri suport, dopuri sau căști
• Clemă de cablu inclusă pentru un antrenament fără încurcături
protecţie
• Ideal pentru antrenamente intense, cu protecţie la apă IPX4
• Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârșită
• Lavabil după antrenamente
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Repere
3 stiluri de purtare

Cablu Kevlar® extra durabil

să te antrenezi în ploaie fără ca apa să pătrundă
în cască.
Antrenament fără cabluri care se
încurcă

Personalizează-ţi echipamentul. Alege între
suport, dopuri sau căști pentru a păstra
dispozitivul ferm în urechi, pentru a te putea
mișca în voie.

Proiectat pentru rezistenţă și putere. Cablul
învelit în Kevlar este protejat împotriva ruperii
și deteriorării, rezistând antrenamentelor
extreme.

Conștientizarea sunetelor ambientale

Sunet de înaltă performanţă

O clemă ţine cablurile la distanţă atunci când îţi
împingi și mai mult limitele.
Design ultraușor

Bucură-te de sunetul de calitate care nu
blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic
deschis permite intrarea sunetelor ambientale,
astfel că poţi să fii conștient de mediu și poţi fi
în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer
liber.

Driverele de 13,6mm emit un sunet de înaltă
performanţă, determinându-te să dai tot ce
poţi.
Rezistente la transpiraţie și apă

Căștile tale ActionFit cântăresc doar 4,69 g,
fiind foarte ușoare și plăcut de purtat. De fapt,
de-abia le vei simţi în timpul antrenamentului vei simţi doar sunetul superb, puternic ce te
menţine concentrat și motivat.
Lavabil
Concepute cu materiale hidroizolante, care îţi
permit să speli căștile la robinet.

Nu-ţi fie frică să transpiri sau să te arunci în
elemente. Cu un grad IPX4, poţi să transpiri și
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Specificaţii
Design

• Culoare: Galben lime

Sunet
•
•
•
•
•
•
•
•

Diafragmă: PET
Impedanţă: 32 Ohm
Sensibilitate: 107 dB
Putere maximă de intrare: 10 mW
Diametru difuzor: 13,6 mm
Sistem acustic: Semi-închis
Tip magnet: Neodim
Răspuns în frecvenţă: 15 - 22.000 Hz

Conectivitate
•
•
•
•

Conector: 3,5 mm
Lungime cablu: 1,2 m
Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
Finisaj conector: Placat cu aur

Accesorii

•
•
•
•

Corp detașabil: 1 pereche
Dopuri detașabile: 1 pereche
Suport detașabil: 1 pereche
Optimizare utilizare cablu: Clemă cablu

Cutie interioară

•
•
•
•
•

GTIN: 2 69 25970 70952 5
Cutie interioară (L x L x Î): 18,1 x 8,2 x 6 cm
Greutate netă: 0,0393 kg
Număr de ambalaje: 3
Greutate proprie: 0,0807 kg

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 1,191 kg
GTIN: 1 69 25970 70952 8
Cutie exterioară (L x L x Î): 35,3 x 19,9 x 16 cm
Greutate netă: 0,3144 kg
Număr de ambalaje: 24
Greutate proprie: 0,8766 kg

Dimensiunile ambalajului
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,3 x 2,5 cm
EAN: 69 25970 70952 1
Greutate brută: 0,0322 kg
Greutate netă: 0,0131 kg
Număr de produse incluse: 1
Tip ambalaj: Cutie
Greutate proprie: 0,0191 kg
Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,5 x 3 x 9 cm
• Greutate: 0,0131 kg

• Greutate brută: 0,12 kg

•
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