
 

 

Philips ActionFit
Sportshovedtelefoner

8,6 mm drivere/lukket bagside
In-ear

SHQ2300LF
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plev friheden. Lad intet holde dig tilbage
t og sikker pasform

 unik støttering sørger for, at dine Actionfit SHQ2300-hovedtelefoner sidder fast i dine 
er, uanset hvad du gør. Dermed kan du nøjes med at fokusere på din træning i stedet 
 på, at dine hovedtelefoner falder ud.

Pres dig selv til det yderste
• Højtydende lyd er afgørende for en toppræstation
• De isatte øretelefoner giver lydisolering

Freedom
• 4,3 g ultralet design giver ultimativ komfort*
• Støttering gør pasformen i øret mere sikker
• Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform
• Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

beskyttelse
• Sved- og fugttætte – ideelle til enhver form for træning
• Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed
• Sporty bæretaske til nem opbevaring



 Ørepuder i 3 størrelser

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

4,3 g ultralet design*

Med en vægt på blot 4,3 g er disse Actionfit-
sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du 
helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at 
få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, 
hårde kilometer.

Kabelholder

Der følger en kabelholder med Actionfit-
øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, 
mens du presser dig selv til det yderste.

Sporty bæretaske til nem
Sporty bæretaske til nem opbevaring

Højtydende lyd

8,6 mm neodymdrivere pumper højtydende 
lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.

Kevlar®-forstærket kabel

Kevlar®-forstærkede kabler til hovedtelefoner 
er robuste nok til at kunne klare selv den 
hårdeste træning.

Støttering

En gummibelagt støttering på øretelefonernes 
hoveddel låser dem på plads, når du sætter 
dem i ørerne, så du behøver aldrig at være 
bange for, om de falder ud.

Lydisolering
De isatte øretelefoner skaber en tæt forsegling 
inde i øret, hvilket skaber en stærk 
isoleringseffekt. Vores ovale lydrør er 
ergonomisk optimerede til at sikre en 
uovertruffen pasform.

Sved- og fugttætte

Sved eller regn vil ikke længere forhindre dig i 
at yde dit optimale, mens du lytter til dine 
yndlingssange. Disse materialer til Actionfit-
sportshovedtelefoner er sved- og vandtætte, 
så de er den perfekte træningsledsager uanset 
vejret.
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Vigtigste nyheder
Sportshovedtelefoner
8,6 mm drivere/lukket bagside In-ear
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Lyd
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 107 dB
• Max. belastning: 20 mW
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Magnet: Neodym
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 7-24000 Hz

Design
• Farve: Limegul og hvid

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt

Tilbehør
• Kabelføring: Kabelholder
• Opbevaringsetui

Emballagens mål
• EAN: 69 25970 70027 6
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,0525 kg

• Nettovægt: 0,0185 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,034 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,1885 kg
• GTIN: 2 69 25970 70027 0
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,0555 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,133 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,791 kg
• GTIN: 1 69 25970 70027 3
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovægt: 0,444 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,347 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Vægt: 0,0185 kg
•
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