
 

 

Philips ActionFit
Urheilukuulokkeet

8,6 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Nappikuuloke

SHQ2300LF
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tionfit SHQ2300 -kuulokkeiden ainutlaatuisen kiinnitysrenkaan ansiosta kuulokkeet 
syvät tiukasti korvissa mitä tahansa teetkin. Voit keskittyä treenaamiseen, eivätkä 
ulokkeet putoa korvista kovassakaan menossa.

Riko rajoja
• Erinomainen äänenlaatu ja suorituskyky
• Ääntä eristävät nappikuulokkeet

Vapaus
• Erittäin mukavat käyttää, paino vain 4,3 g*
• Kiinnitysrengas varmistaa hyvän istuvuuden korvassa
• 3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden
• Johtopidike estää johdon sotkeentumisen treenin aikana

suojaus
• Hikoilun ja kosteuden kestävä – sopivat hyvin urheiluun
• Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden
• Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen



 Kolmet eri kokoiset korvatyynyt

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen 
istuvuuden

Paino vain 4,3 g*

Actionfit-urheilukuulokkeet painavat vain 
4,3 grammaa ja ovat niin mukavat päässä, että 
unohdat pitäväsi niitä. Lisää virtaa myös lenkin 
viimeisille kilometreille!

Johtopidike

ActionFit-kuulokkeissa on kätevä johtopidike, 
joka pitää johdon pois tieltä treenin aikana.

Urheilullinen kantopussi
Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen

Erinomainen äänenlaatu

8,6 mm:n neodyymielementit tuottavat 
laadukkaan äänen ja kannustavat sinua 
ylittämään itsesi.

Kevlar®-vahvisteinen johto

Kevlar®-vahvisteinen johto kestää mukana 
kovimmassakin treenissä.

Kiinnitysrengas

Kumipäällysteinen kiinnitysrengas pitää 
kuulokkeet paikallaan korvissa, joten sinun ei 
tarvitse pelätä kuulokkeiden putoamista.

Äänieristys
Nappikuulokkeet luovat korvakäytävään tiiviin 
äänieristyksen. Ergonomiset ovaalinmuotoiset 
ääniputket takaavat miellyttävän istuvuuden.

Kestävät hikeä ja kosteutta

Hiki tai sade ei estä sinua kuuntelemasta 
lempimusiikkiasi urheilun aikana. Actionfit-
urheilukuulokkeet ovat veden- ja hienkestävät, 
joten ne voi ottaa mukaan kelillä kuin kelillä.
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Kohokohdat
Urheilukuulokkeet
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke
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Ääni
• Kalvo: PET
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 107 dB
• Enimmäisteho: 20 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Taajuusvaste: 7 – 24 000 Hz

Muotoilu
• Väri: Limetinkeltainen ja valkoinen

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus

Lisätarvikkeet
• Johtojen hallinta: Johtopidike
• Säilytyspussi

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 25970 70027 6
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm

• Kokonaispaino: 0,0525 kg
• Nettopaino: 0,0185 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,034 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,1885 kg
• GTIN: 2 69 25970 70027 0
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettopaino: 0,0555 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,133 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,791 kg
• GTIN: 1 69 25970 70027 3
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettopaino: 0,444 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 1,347 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3 x 8 x 2,8 cm
• Paino: 0,0185 kg
•
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Tekniset tiedot
Urheilukuulokkeet
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke
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