
 

 

Philips ActionFit
Športne slušalke z 
mikrofonom

Idealne za uporabo na prostem

Odporno na potenje/vodotesno
Ušesni čepek

SHQ1405BL
PREMIKAJTE MEJNIKE

Športne slušalke z ušesnimi čepki in prilagodljivim prileganjem
S športnimi slušalkami Philips ActionFit RunWild boste podirali osebne rekorde. So 
peresno lahke in vodotesne ter se prilagodljivo prilegajo. Visokozmogljive pogonske enote 
zagotavljajo globoke nizke tone, ki vas spodbujajo pri vadbi.

Intenzivnost
• Z odprto zvočno zasnovo ste lahko pozorni na okolje
• Visokozmogljiv zvok vas spodbuja pri vadbi
• Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Freedom
• Izjemno udobje za vadbo: izjemno lahke 4,69 g slušalke
• Prilagodite prileganje z ušesno zanko, ročico ali ušesnim čepkom
• Med vadbo upravljajte glasbo in sprejemajte klice
• Priložena sponka za kabel preprečuje prepletanje kabla med vadbo

Zaščita
• Idealno za intenzivno vadbo z odpornostjo na vodo razreda IPX4
• S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost
• Spiranje pod vodo po končani vadbi



 Odprta zvočna zasnova
Slušalke ActionFit ne odpravljajo zvoka, zato 
ste lahko pozorni na okolico in varni, predvsem 
pri vadbi na prostem. Odprta zvočna platforma 
vam omogoča, da poslušate kakovosten zvok in 
ste hkrati pozorni na svet okoli sebe.

3 načini nošenja

Prilagodite prileganje. Izbirajte med ušesno 
zanko, ročico ali ušesnim čepkom in slušalke 
zanesljivo namestite v uho za brezskrbno 
gibanje.

Spremljanje zvoka v prostoru

Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami 
od okolice. Akustično odprta zasnova 
prepušča zvok iz okolice, zato se vedno 
zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo 
na prostem varnejši.

Izjemno trpežen kabel s kevlarjem

Zasnova je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan 
kabel je zaščiten pred obrabo in 
poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate pri 
intenzivni vadbi.

Visokozmogljiv zvok

13,6-mm pogonske enote zagotavljajo 
visokozmogljiv zvok, ki vas spodbuja pri 
intenzivni vadbi.

Odporno na potenje in vodotesno

Brez skrbi se lahko potite ali odpravite v 
zahtevne razmere. Standard IPX4 zagotavlja, da 
med intenzivno vadbo ali v dežju v slušalko ne 
pride nič vlage.

Vadba brez prepletenih kablov

Sponka za kabel preprečuje, da bi vas med 
intenzivno vadbo motili kabli.

Izjemno lahka zasnova

Slušalke ActionFit tehtajo samo 4,69 grama, 
zato so izjemno lahke in prijetne za nošenje. 
Med vadbo jih boste komaj občutili – občutite 
samo vrhunski in mogočen zvok, ki poskrbi za 
zbranost in vas spodbuja pri vadbi.

Mikrofon in upravljanje

Bodite povezani. Z vgrajenim mikrofonom in 
izbiro skladb (IPX2) lahko med vadbo hitro in 
enostavno izbirate skladbe ali sprejemate klice.
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Zvok
• Opna: PET
• Frekvenčni odziv: 15–22.000 Hz
• Impedanca: 32 Ohm
• Občutljivost: 107 dB
• Največja vhodna moč: 10 mW
• Premer zvočnika: 13,6 mm
• Akustični sistem: Polzaprto
• Tip magneta: Neodim

Povezljivost
• Konektor: 3,5 mm
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Kabelska povezava: dvojno vzporedna, simetrična
• Zaključna obdelava konektorja: Pozlačeno

Dodatna oprema
• Snemljivi ušesni čepki: 1 par
• Snemljive ročice: 1 par
• Snemljiva ušesna zanka: 1 par
• Pritrditev kablov: Sponka za kabel

Notranja škatla
• Bruto teža: 0,12 kg
• Bruto teža: 0,265 lb
• Številka GTIN: 2 69 25970 70957 0
• Inner carton (L x Š x V): 7,1 x 3,2 x 2,4 palec
• Inner carton (L x Š x V): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Neto teža: 0,0393 kg
• Neto teža: 0,087 lb

• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,0807 kg
• Teža embalaže: 0,178 lb

Zunanja škatla
• Bruto teža: 1,191 kg
• Bruto teža: 2,626 lb
• Številka GTIN: 1 69 25970 70957 3
• Outer carton (L x Š x V): 13,9 x 7,8 x 6,3 palec
• Outer carton (L x Š x V): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Neto teža: 0,3144 kg
• Neto teža: 0,693 lb
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Teža embalaže: 0,8766 kg
• Teža embalaže: 1,933 lb

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 2 x 6,8 x 1 palec
• EAN: 69 25970 70957 6
• Bruto teža: 0,0322 kg
• Bruto teža: 0,071 lb
• Neto teža: 0,029 lb
• Neto teža: 0,0131 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,042 lb
• Teža embalaže: 0,0191 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
•
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* *ušesni pokrovčki so pralni, mikrofon ni pralen
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