
 

 

Philips ActionFit
Auriculares desportivos

ActionFit
Cor-de-laranja e cinzento

SHQ2200
Sintonizado para o desporto

Com gancho ajustável para as orelhas para uma adaptação segura

Com o seu gancho ajustável para as orelhas exclusivo e patenteado, os SHQ2200 permitem-lhe 

concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Estes auscultadores permanecem colocados, em 

todas as circunstâncias - com um óptimo som para continuar sempre em movimento.

Concebidos para uma adaptação segura e confortável
• Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação segura
• Capas antideslizantes em borracha mantêm os auscultadores colocados - sempre
• Escolha entre 3 tamanhos de auricular para uma adaptação ideal

Concebidos para um alto desempenho
• Grampo de cabo e bolsa protectora para utilização e armazenamento fáceis
• Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade
• Bloqueador reflector no cabo
• Resistentes à transpiração e à prova de chuva – ideais para qualquer exercício
• Auscultadores de 8 g para adaptação fabulosa e conforto leve ultra

Som potente para o motivar
• Diafragmas de 13,6 mm fornecem um som potente



 Gancho ajustável para as orelhas

Com o seu gancho para as orelhas ajustável 
patenteado, os auscultadores ActionFit 
asseguram a melhor adaptação - segura mas 
confortável. Precisa apenas de colocar os 
auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho 
ajustável para cima ou para baixo para os 
adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora 
está pronto para conquistar qualquer treino ou 
terreno – os seus auscultadores permanecem 
em posição, em todas as circunstâncias.

Capas antideslizantes

Os seus auscultadores ActionFit são fabricados 
em borracha antideslizante de alta qualidade, o 
que significa que depois de os colocar nas suas 
orelhas, estes permanecerão aí de forma 
segura e confortável – independentemente da 
duração e do grau de dificuldade do seu treino.

Grampo e bolsa
Os auscultadores ActionFit são fornecidos 
com um grampo e uma bolsa próprios para 
uma arrumação fácil do cabo e um 
armazenamento seguro. Desfrute de um 
exercício sem emaranhamentos graças ao 
grampo e, em seguida, guarde os seus 

auscultadores na bolsa respirável. Sem 
qualquer esforço!

Cabo reforçado a Kevlar

Os seus auscultadores ActionFit foram 
concebidos especificamente para serem 
duradouros e resistentes. O cabo revestido a 
Kevlar está bem protegido contra rasgões e 
rupturas, e pode resistir em ambientes 
extremos – e treinos extremos.

Som poderoso

Diafragmas de 13,6 mm fornecem um som 
potente

Bloqueador reflector

Bloqueador reflector no cabo

Capas S, M, L

Escolha entre 3 tamanhos de auricular para 
uma adaptação ideal

Resistentes à transpiração e à chuva

Os auscultadores ActionFit foram concebidos 
especialmente para qualquer estilo de vida 
activo. Independentemente do seu desporto 
ou exercício favorito, os seus auscultadores 
resistem ao calor, à humidade e à transpiração! 
Concebidos com materiais impermeáveis de 
alta qualidade, os seus auscultadores são 
confortáveis e resistentes à transpiração e à 
chuva.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 5 x 9 x 2,8 cm
• Peso: 0,022 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,022 kg
• Peso bruto: 0,0559 kg
• Tara: 0,0339 kg
• EAN: 87 12581 64298 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,066 kg
• Peso bruto: 0,2007 kg
• Tara: 0,1347 kg
• GTIN: 2 87 12581 64298 7
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38 x 18,1 x 24,8 cm

• Peso líquido: 0,528 kg
• Peso bruto: 1,8886 kg
• Tara: 1,3606 kg
• GTIN: 1 87 12581 64298 0
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte

Conectividade
• Tipo de cabo: OFC
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 13,6 mm
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Impedância: 32 ohms
•

SHQ2200/10

Especificações
Auriculares desportivos
ActionFit Cor-de-laranja e cinzento

http://www.philips.com

