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РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ

Спортните микрокапсули с индивидуално прилягане
Спортните слушалки Philips Actionfit RunWild ви провокират към нов личен рекорд. 
Леки като перце и водоустойчиви с индивидуално прилягане. Междувременно 
мощни мембрани осигуряват дълбоки баси, за да държат тялото ви в движене.

Наситеност на цвета
• Отворената акустична конструкция ви позволява да не губите връзка с обкръжаващата ви 
среда

• Звук с отлична производителност ви тласка допълнително
• Отворената акустична конструкция позволява на звука да прониква за по-добра 
осведоменост и сигурност

Свобода
• Изключително удобство по време на тренировка: 4,69 грама изключително леки слушалки
• Персонализирайте вашето прилепване със скоба за ухо, стабилизатор или микрокапсули
• Управлявайте вашата музика и отговаряйте на обаждания, докато тренирате
• Приложена щипка за кабел за тренировки без заплитане

защита
• Идеален за интензивни тренировки със своята IPX4 водоустойчивост
• Кабел, подсилен с Kevlar®, за ненадмината издръжливост
• С възможност за измиване след тренировки



 Отворена акустична конструкция
Тези слушалки ActionFit не блокират звука, 
така че можете да продължавате да усещате 
средата около себе си и да сте в 
безопасност, особено ако тренирате на 
открито. Отворената акустична платформа 
предоставя качествен звук без да заглушава 
света около вас.

3 начини на носене

Персонализирайте вашето прилепване. 
Изберете между скоба за ухо, стабилизатор 
или микрокапсули, за да запазите 
слушалките здраво в ушите си и да 
продължите да се движите.

Осведоменост за околните звуци

Насладете се на качествен звук, който не ви 
изолира от света около вас. Отворената 
акустична конструкция позволява 
проникване на околни звуци, за да сте в 
течение на случващото се около вас и в 
безопасност, докато тренирате навън.

Силно издръжлив кабел с Kevlar®

Проектирани за здравина и трайност. С 
покрития си с Kevlar кабел са защитени 
срещу късане и прекъсване, устояващи на 
екстремни тренировки.

Звук с отлично представяне

13,6 мм мембрани излъчват високо 
ефективен звук, който ви кара да се 
представяте възможно най-добре.

Защита срещу пот и вода

Не се страхувайте да се изпотите или да 
излезете на открито. Благодарение на IPX4 
стандарта може да се изпотите и да 
тренирате в дъжда, без влагата да попадне в 
слушалката.

Тренировка без заплитане

Щипка за кабел пази кабелите настрана, 
докато полагате повече усилия.

Изключително лек дизайн

Слушалките ActionFit тежат едва 4,69 грама 
– свръхлеки, за да ги носите с удоволствие. 
В действителност едва бихте ги усетили, 
докато тренирате – ще усетите само 
превъзходния, мощен звук, който ви 
вдъхновява и мотивира.

Микрофон и управление

Стойте свързани. Вграденото управление на 
микрофон и записи (IPX2) ви позволяват да 
сменяте музика или да отговаряте на 
обаждания бързо и лесно, докато 
тренирате.
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Звук
• Диафрагма: PET
• Честотен обхват: 15 - 22 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Чувствителност: 107 dB
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Диаметър на високоговорителя: 13,6 мм
• Акустична система: Полузатворена
• Тип магнит: Неодимов

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
• Покритие на съединителя: Позлатен

Аксесоари
• Подвижни микрокапсули: 1 чифт
• Подвижни стабилизатори за уши: 1 чифт
• Подвижна скоба за ухо: 1 чифт
• Подреждане на кабелите: Щипка за кабела

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,12 кг
• Бруто тегло: 0,265 lb
• GTIN: 2 69 25970 70957 0
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 7.1 x 3,2 x 2,4 инч
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18,1 x 8,2 x 6 см
• Нето тегло: 0,0393 кг
• Нето тегло: 0,087 lb
• Брой потребителски опаковки: 3

• Тегло на опаковката: 0,0807 кг
• Тегло на опаковката: 0,178 lb

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,191 кг
• Бруто тегло: 2,626 lb
• GTIN: 1 69 25970 70957 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 13,9 x 7,8 x 6,3 инч
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,3 x 19,9 x 16 см
• Нето тегло: 0,3144 кг
• Нето тегло: 0,693 lb
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 0,8766 кг
• Тегло на опаковката: 1,933 lb

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

5 x 17,3 x 2,5 см
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

2 x 6,8 x 1 инч
• EAN: 69 25970 70957 6
• Бруто тегло: 0,0322 кг
• Бруто тегло: 0,071 lb
• Нето тегло: 0,029 lb
• Нето тегло: 0,0131 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,042 lb
• Тегло на опаковката: 0,0191 кг
• Начин на поставяне: И двете
•
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* *наушниците може да се мият, микрофонът не може да се мие
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