
 

 

Philips ActionFit
Sportowe słuchawki

Doskonałe do użytku na zewnątrz

Odporne na pot i wodę
Douszne

SHQ1400LF
PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE

Sportowe słuchawki douszne z możliwością dopasowania
Sportowe słuchawki Philips Actionfit RunWild pomogą Ci osiągać coraz lepsze wyniki. 
Przetworniki o dużej mocy zapewniają głębokie basy, dzięki którym Twoje ciało będzie 
cały czas w ruchu. Lekkie jak piórko, wodoodporne, z możliwością dopasowania.

Intensywność
• Dźwięk o wysokiej jakości motywuje do wysiłku
• Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i 

zachować bezpieczeństwo

Swoboda
• Wyjątkowa wygoda podczas treningu: niezwykle lekkie słuchawki ważące 4,69 g
• Spersonalizuj swoje słuchawki dzięki zaczepom na ucho, elementom nausznym i elementom 

dousznym w różnych stylach
• Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Bezpieczeństwo
• Idealne do intensywnych treningów i wodoodporne zgodnie z normą IPX4
• Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość
• Możliwość umycia po treningu



 3 sposoby noszenia

Spersonalizuj swoje słuchawki. Wybierz 
zaczepy na ucho, elementy nauszne i elementy 
douszne w różnych stylach, aby móc się ruszać 
bez obaw o wypadnięcie słuchawek.

Świadomość dźwięków z otoczenia

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w 
słuchawkach, które nie izolują od świata. 
Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala 
słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu 
będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i 
zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 
na świeżym powietrzu.

Bardzo trwały przewód ze 
wzmocnieniem Kevlar®

Zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i 
trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest 
zabezpieczony przed powstawaniem przetarć i 
uszkodzeń. Umożliwia korzystanie ze 
słuchawek podczas intensywnych treningów.

Dźwięk o wysokiej jakości

13,6-milimetrowe przetworniki zapewniają 
dźwięk o wysokiej jakości, który motywuje do 
maksymalnego wysiłku.

Odporne na pot i wodę

Nie obawiaj się potu ani złych warunków 
atmosferycznych. Dzięki zgodności produktu z 

normą IPX4 możesz się spocić i trenować w 
deszczu, a wilgoć nie dostanie się do 
słuchawek.

Trening bez plączącego się przewodu

Dzięki zaczepowi przewód nie przeszkadza w 
intensywnym treningu.

Niezwykle lekka konstrukcja

Słuchawki ActionFit ważą zaledwie 4,69 g, są 
więc wyjątkowo lekkie, a korzystanie z nich to 
czysta przyjemność. Podczas treningu 
zapomnisz, że masz je na sobie — o ich 
obecności będzie przypominać jedynie potężny 
dźwięk najwyższej jakości, który pozwoli Ci się 
skupić na treningu i nie tracić motywacji.

Możliwość mycia w wodzie
Zastosowanie wodoodpornych materiałów 
pozwala myć słuchawki pod bieżącą wodą.
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Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Czułość: 107 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Średnica głośnika: 13,6 mm
• System akustyczny: Półzamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy

Wzornictwo
• Kolor: Zielonożółty i biały, Jasnozielony

Możliwości połączeń
• Złącze: 3,5 mm
• Długość przewodu: 1,2 m
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Wykończenie złącza: Pozłacane

Akcesoria
• Odłączane elementy douszne: 1 para
• Odłączane elementy nauszne: 1 para
• Odłączany zaczep na ucho: 1 para
• Zarządzanie przewodami: Zaczep na przewód

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,12 kg

• GTIN: 2 69 25970 70953 2
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,1 x 8,2 x 6 cm
• Waga netto: 0,0393 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,0807 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70953 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,3 x 19,9 x 16 cm
• Waga netto: 0,3144 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 0,8766 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70953 8
• Waga brutto: 0,0322 kg
• Waga netto: 0,0131 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,0191 kg
• Typ ułożenia półki: Obie
•
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