
 

 

Philips ActionFit
Auscultadores desportivos

Perfeitos para uso no exterior
Lavável
Resistentes a transpiração/água
Auricular

SHQ1400LF
SUPERE OS SEUS LIMITES

Auriculares desportivos de adaptação personalizada
Os auscultadores desportivos Actionfit RunWild da Philips motivam-no a superar o seu recorde 
pessoal. Extremamente leves e à prova de água, com uma adaptação personalizável. E os 
diafragmas de alta potência fornecem graves profundos para manter o seu corpo em movimento.

Intensidade
• O som de alto desempenho incentiva-o a ir mais além
• A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança

Liberdade
• Conforto extremo para treinar: auscultadores ultra leves de 4,69 g
• Personalize a colocação com gancho para as orelhas, abas ou auriculares
• Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

protecção
• Ideais para treinos intensos graças à resistência à água IPX4
• Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade
• Laváveis após os treinos



 3 estilos de utilização

Personalize a colocação. Escolha entre gancho 
para as orelhas, abas ou auriculares para 
manter os auscultadores firmes nas suas 
orelhas, permitindo-lhe continuar em 
movimento.

Percepção do som ambiente

Desfrute de som de qualidade que não 
bloqueia o mundo à sua volta. O design 
acústico aberto permite a entrada do som 
ambiente, para poder manter-se atento ao 
ambiente circundante e estar mais seguro 
enquanto pratica desporto ao ar livre.

Cabo de Kevlar® extra resistente

Concebidos a pensar na durabilidade e 
resistência. O seu cabo revestido a Kevlar está 
protegido contra rasgões e rupturas, 
resistindo a treinos extremos.

Som de alto desempenho

Os diafragmas de 13,6 mm libertam um som de 
alto desempenho, incentivando-o a dar o seu 
melhor.

Resistente à transpiração e à água

Não tenha receio de transpirar nem de se 
aventurar ao ar livre. Com uma classificação 

IPX4, pode transpirar e treinar à chuva sem 
que a humidade entre no auricular.

Exercício sem emaranhamentos

O grampo de cabo mantém os fios afastados 
para não o atrapalharem enquanto tenta 
ultrapassar os seus limites.

Design ultra leve

Os seus auscultadores ActionFit pesam uns 
meros 4,69 g, tornando-os ultra leves e a sua 
utilização é um prazer. Aliás, estes serão 
praticamente imperceptíveis enquanto treina – 
apenas ouvirá o excelente som poderoso que 
o mantém concentrado e motivado.

Lavável
Fabricados com materiais à prova de água que 
permitem lavar os auscultadores em água 
corrente.
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Destaques
Auscultadores desportivos
Perfeitos para uso no exterior Lavável, Resistentes a transpiração/água, Auricular
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Design
• Cor: Lima, Verde lima e branco

Som
• Diafragma: PET
• Impedância: 32 ohm
• Sensibilidade: 107 dB
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Diâmetro do altifalante: 13,6 mm
• Sistema acústico: Sem-fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz

Conectividade
• Conector: 3,5 mm
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Acabamento do conector: banhado a ouro

Acessórios
• Auriculares amovíveis: 1 par
• Auriculares com abas amovíveis: 1 par
• Ganchos para as orelhas amovíveis: 1 par
• Arrumação de cabos: Grampo de cabo

Embalagem interior
• Peso bruto: 0,12 kg
• GTIN: 2 69 25970 70953 2

• Embalagem interior (C x L x A): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Peso líquido: 0,0393 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,0807 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70953 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

35,3 x 19,9 x 16 cm
• Peso líquido: 0,3144 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 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 70953 8
• Peso bruto: 0,0322 kg
• Peso líquido: 0,0131 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,0191 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 4,5 x 3 x 9 cm
• Peso: 0,0131 kg
•
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Especificações
Auscultadores desportivos
Perfeitos para uso no exterior Lavável, Resistentes a transpiração/água, Auricular
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