
 

 

Philips ActionFit
Sportfülhallgató

Szabadtéri használatra a legjobb

Lemosható
Verejték- és vízálló
Earbud fülhallgatós

SHQ1400LF
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT

Testreszabható sportfülhallgató
A Philips Actionfit RunWild sportfülhallgatóval megdöntheti a saját csúcsait. Pillekönnyű, 
vízálló és testreszabható. A nagy teljesítményű meghajtók pedig gondoskodnak a mély 
basszus hangzásról, hogy mozgásban tartsák a testét.

Fényintenzitás
• A kiváló minőségű hang ösztönözni fogja
• A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság 

érdekében

Freedom
• Extra kényelem az edzés során: 4,69 g-os ultrakönnyű fülhallgató
• Tegye egyénivé a megjelenését fülhorog, "uszony" vagy earbud stílus választásával
• A tartozék kábelcsíptető gubancmentes edzést biztosít

védelem
• Ideális az intenzív edzésekhez az IPX4 vízálló kialakítással
• Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében
• Edzések után mosható



 3 viselési stílus

Tegye egyénivé a megjelenését. Válasszon a 
fülhorog, "uszony" vagy earbud stílusok között, 
hogy fülhallgatója szorosan a fülében maradjon, 
miközben Ön mozog.

Behallatszó külső hangforrások

Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki 
a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás 
beengedi a környezetből származó hangokat, 
így a környezetére is tud figyelni, és 
biztonságban lehet, miközben a szabadban 
sportol.

Extra tartós Kevlar® kábel

Tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú 
kábel ellenáll a szakításnak és a törésnek, még 
extrém edzési körülmények között is.

Kiváló minőségű hangzás

A 13,6 mm-es meghajtók kiváló minőségű 
hangzást biztosítanak, és arra ösztönzik Önt, 
hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.

Verejtékálló és vízálló

Ne féljen a verejtéktől és az elemekkel való 
küzdelemtől. Az IPX4 besorolásnak 

köszönhetően leizzadhat vagy edzhet az 
esőben anélkül, hogy víz kerülne az eszközbe.

Gubancmentes edzés

Egy kábelcsíptető megakadályozza, hogy a 
kábelek zavarják a kemény edzés során.

Ultrakönnyű kialakítás

Ez az ActionFit fülhallgató mindössze 4,69 g 
tömegű, aminek következtében viselete 
kellemes. Edzés közben szinte nem is érzi, hogy 
a fülén van, csak hallja a kiváló minőségű 
hangot, mely segít az összpontosításban és 
fenntartja a motivációt.

Lemosható
Vízálló anyagokból készült, így akár a csap alatt 
is megmoshatja a fejhallgatót.
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Formatervezés
• Szín: Limezöld, Sárga és fehér

Hangzás
• Membrán: PET
• Impedancia: 32 ohm
• Érzékenység: 107 dB
• Maximális terhelhetőség: 10 mW
• Hangszóró átmérője: 13,6 mm
• Akusztikus rendszer: Félig zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaválasz: 15 - 22 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Csatlakozó kivitele: Aranybevonatú

Tartozékok
• Levehető earbud: 1 pár
• Levehető "uszony": 1 pár
• Levehető fülhorog: 1 pár
• Kábelelvezetés: Kábelcsíptető

Belső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,12 kg
• GTIN: 2 69 25970 70953 2

• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
18,1 x 8,2 x 6 cm

• Nettó tömeg: 0,0393 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,0807 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70953 5
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,3 x 19,9 x 16 cm
• Nettó tömeg: 0,3144 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Táratömeg: 0,8766 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70953 8
• Bruttó tömeg: 0,0322 kg
• Nettó tömeg: 0,0131 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,0191 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 4,5 x 3 x 9 cm
• Tömeg: 0,0131 kg
•
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