
 

 

Philips ActionFit
In-Ear sportfülhallgató

ActionFit
Narancs és szürke

SHQ2200
Sportra hangolva

Állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében
Az egyedülálló, szabadalmazott állítható fülhorgokkal ellátott SHQ2200 fülhallgatóval 
zavartalanul összpontosíthat a testmozgásra, anélkül hogy elvesztené a motivációt. A 
fülhallgató minden körülmények között a helyén marad, és nagyszerű hangzással hajtja tovább.

Biztos és kényelmes illeszkedéshez tervezve
• Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a biztonságos rögzítés érdekében
• A csúszásmentes gumiból készült fülbetétek mindig a helyén tartják a fejhallgatót
• Az optimális illeszkedés érdekében 3 méretű fülbetét választható

Nagy teljesítményre tervezve
• Kábelcsíptető és tok az egyszerű használathoz és tároláshoz
• Kevlár-erősítésű kábel a kiemelkedő teherbírás érdekében
• Fényvisszaverő rögzítő a kábelben
• Verejték- és vízálló, tehát ideális az edzésekhez
• A 8 g tömegű fejhallgatók remekül illeszkednek, és mivel rendkívül könnyűek, igen kényelmesek

Erőteljes, motiváló hangzás
• A 13,6 mm-es meghajtók erőteljes hangot nyújtanak



 Állítható fülhorog

A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak 
köszönhetően az ActionFit fejhallgatók 
biztosítják azt a felülmúlhatatlan illeszkedést, 
amely biztonságos és egyúttal kényelmes is. 
Csak akassza a fejhallgatót a fülére, és 
csúszassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, 
hogy a készülék pontosan illeszkedjen a 
füléhez. Most már minden adott ahhoz, hogy 
hozzákezdjen az edzéshez, vagy nekivágjon a 
terepnek - a fejhallgatója a helyén fog maradni, 
bármi történjék is.

Csúszásmentes fülbetétek

Az ActionFit fejhallgatók kiváló minőségű, 
csúszásmentes gumiból készülnek, aminek 
következtében, ha egyszer fülébe helyezi 
azokat, biztonságosan és kényelmesen ott is 
maradnak, függetlenül edzésének hosszától és 
dinamikájától.

Csíptető és tok
Az ActionFit fejhallgatók saját csíptetővel és 
tokkal kaphatók a kábelek könnyű 
kezelhetősége és a biztonságos tárolás végett. 
Lelje örömét a lengő vezetékektől mentes 
edzésében, majd helyezze a fejhallgatót egy 
légáteresztő anyagból készült tokba. Óvja a 
verejtéktől!

Kevlár-erősítésű kábel

Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten tartós és 
erős kialakításúak. A kevlár bevonatú kábel 
nehezen szakad el, és extrém körülmények és 
edzések közben is megállja a helyét.

Erőteljes hangzás

A 13,6 mm-es meghajtók erőteljes hangot 
nyújtanak

Fényvisszaverő rögzítő

Fényvisszaverő rögzítő a kábelben

S, M, L fülbetétek

Az optimális illeszkedés érdekében 3 méretű 
fülbetét választható

Verejték- és vízálló

Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten aktív 
életmódra lettek tervezve. Bármilyen sportot 
vagy edzést végezzen, a fejhallgató ellenáll a 
hőségnek, nedvességnek és verejtéknek. A 
kiváló minőségű, vízálló anyagokból készült 
fejhallgató kényelmes, verejték- és vízálló.

Rendkívül könnyű, 8 g-os

Az ActionFit fejhallgatók mindössze 8 g 
tömegűek, aminek következtében viseletük 
kellemes. Edzés közben szinte nem is érzi őket, 
csak hallja a kiváló minőségű hangot, mely segít 
az összpontosításban és fenntartja a 
motivációt.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 5 x 9 x 2,8 cm
• Tömeg: 0,022 kg

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Makett
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Nettó tömeg: 0,022 kg
• Bruttó tömeg: 0,0559 kg
• Táratömeg: 0,0339 kg
• EAN: 87 12581 64298 3
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett

Belső kartondoboz
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,066 kg
• Bruttó tömeg: 0,2007 kg
• Táratömeg: 0,1347 kg
• GTIN: 2 87 12581 64298 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső karton
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettó tömeg: 0,528 kg

• Bruttó tömeg: 1,8886 kg
• Táratömeg: 1,3606 kg
• GTIN: 1 87 12581 64298 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Tartozékok
• Mellékelve: hordtáska

Csatlakoztathatóság
• Kábel anyaga: OFC
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,0 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú

Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Membrán: PET
• Mágnes típusa: Neodímium
• Típus: Dinamikus
• Lengőtekercs: CCAW
• Frekvenciamenet: 20 - 20 000 Hz
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 13,6 mm
• Maximális terhelhetőség: 10 mW
• Impedancia: 32 ohm
•
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