
 

 

Philips ActionFit
Sportovní sluchátka

Vhodná pro venkovní použití
Omyvatelný
Odolná vůči potu a vodě
Sluchátka do uší

SHQ1400LF
POSUŇTE SVÉ LIMITY

Sportovní sluchátka do uší s možností přizpůsobení
Sportovní sluchátka Philips Actionfit RunWild vás přinutí zlepšit své osobní výkony. Jsou 
lehounká a vodotěsná a lze je přizpůsobit svým potřebám. Vysoce výkonné reproduktory 
vám navíc zprostředkují hluboké basy a udrží vaše tělo v pohybu.

Intenzita
• Vysoce kvalitní zvuk vás žene k lepším výkonům
• Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Freedom
• Mimořádné pohodlí při cvičení: 4,69 g, mimořádně lehká sluchátka
• Přizpůsobte si nošení podle sebe ve stylu za ucho, do ucha nebo ploutve
• Včetně spony pro cvičení bránící zamotání kabelů

ochrana
• Ideální pro intenzivní tréninky – voděodolné podle normy IPX4
• Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost
• Omývatelný po cvičení



 3 styly nošení

Přizpůsobte si nošení. Vyberte si mezi typy za 
ucho, do ucha nebo ploutve, aby vám sluchátka 
pevně držela v uchu a vy se mohli volně hýbat.

Povědomí o okolním zvuku

Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje 
svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce 
propouští okolní zvuky, takže máte přehled o 
svém okolí a můžete trénovat bezpečněji 
venku.

Velmi odolný Kevlarový® kabel

Design pro zajištění odolnosti a pevnosti. 
Kabel potažený kevlarem je chráněn před 
potrháním a prasknutím a vydrží i náročný 
trénink.

Vysoce výkonný zvuk

13,6mm reproduktory poskytují vysoce 
výkonný zvuk a pomáhají vám tak podávat 
špičkové osobní výkony.

Odolné proti potu a vodě

Nebojte se zapotit nebo vydat do náročných 
podmínek. Hodnocení IPX4 znamená, že pot 

ani voda při tréninku neproniknou do 
sluchátka.

Cvičení bez zamotání kabelů

Díky sponě na kabely vám kabely nebudou 
překážet při vaší snaze překonat sebe sama.

Velice lehká konstrukce

Sluchátka ActionFit váží pouhých 4,69 gramů, 
takže jsou mimořádně lehká a nosit je je 
jednoduše potěšení. Při tréninku je ve 
skutečnosti budete sotva cítit – uslyšíte pouze 
vynikající, silný zvuk, který vám umožní zaměřit 
se na trénink a neztratit motivaci.

Omyvatelný
Sluchátka vyrobená z vodě odolných materiálů 
umožňují omývání pod tekoucí vodou.
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Přednosti
Sportovní sluchátka
Vhodná pro venkovní použití Omyvatelný, Odolná vůči potu a vodě, Sluchátka do uší
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Design
• Barva: Limetková, Limetkově žlutá a bílá

Zvuk
• Membrána: PET
• Impedance: 32 ohmů
• Citlivost: 107 dB
• Maximální příkon: 10 mW
• Průměr reproduktoru: 13,6 mm
• Akustický systém: Polouzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 15–22 000 Hz

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm
• Délka kabelu: 1,2 m
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacené

Příslušenství
• Odnímatelné náušníky: 1 pár
• Odnímatelné ušní ploutve: 1 pár
• Odnímatelný držák za uši: 1 pár
• Systém pro uspořádání kabeláže: Spona na kabely

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,12 kg

• GTIN: 2 69 25970 70953 2
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Čistá hmotnost: 0,0393 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,0807 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70953 5
• Vnější obal (D x Š x V): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Čistá hmotnost: 0,3144 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 0,8766 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70953 8
• Hrubá hmotnost: 0,0322 kg
• Čistá hmotnost: 0,0131 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,0191 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4,5 x 3 x 9 cm
• Hmotnost: 0,0131 kg
•
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