
 

 

Philips ActionFit
Fones de ouvido 
esportivos com microfone

tipo concha/drivers de 8,6mm
Intra-auriculares

SHQ2305WS
Curta a liberdade sem limites

Encaixe seguro e leve
Mantenha seus fones Actionfit SHQ2305 presos aos ouvidos independentemente do 
que estiver fazendo com um anel de estabilidade exclusivo. Concentre-se apenas em seus 
exercícios, sem se preocupar com seus fones de ouvido: eles não cairão!

Ultrapasse os limites
• Som com desempenho extremamente alto
• Os fones de ouvido com encaixe oferecem isolamento acústico

Liberdade
• O design ultraleve de 4,3g oferece excelente conforto*
• O anel de estabilidade garante o encaixe na orelha
• Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal
• Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

proteção
• À prova de suor e umidade: ideais para qualquer treino
• Cabo reforçado Kevlar® para excelente durabilidade
• Estojo de transporte esportivo para fácil armazenamento

Permaneça conectado com facilidade
• Controle remoto e microfone para alternar entre músicas e chamadas



 Três opções de tamanho de fones

Três opções de tamanho de fones para o 
encaixe ideal

Design ultraleve de 4,3g*

Pesando apenas 4,3g, esses fones de ouvido 
esportivos são tão leves e confortáveis que 
você até esquece de que está usando eles. 
Perfeitos para mantê-lo concentrado nos 
difíceis últimos quilômetros.

Clipe do cabo

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de 
ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do 
caminho enquanto você se esforça ainda mais.

Estojo de transporte esportivo para 
facilidade
Estojo de transporte esportivo para fácil 
armazenamento

Chamada por viva-voz

Controle remoto e microfone para alternar 
entre músicas e chamadas

Som de alta performance

Os drivers de neodímio de 8,6mm aprimoram 
o som de alta performance, garantindo seu 
melhor desempenho.

Cabo reforçado Kevlar®

Os cabos reforçados Kevlar® para fones de 
ouvido são resistentes o suficiente para 
aguentar até mesmo os treinos mais pesados.

Anel de estabilidade

Um anel estabilidade emborrachado na 
estrutura dos fones de ouvido os prendem 
quando você os coloca nas orelhas para que 
não se preocupe em deixá-los cair.

Isolamento acústico
Os fones de ouvido com encaixe criam uma 
vedação precisa no canal auditivo, resultando 
em um potente efeito de isolamento. Nossos 
tubos ovais de acústica são aprimorados de 
modo ergonômico para garantir um encaixe 
excelente.

À prova de suor e umidade

Nem o suor nem a chuva o impedirão de 
superar seus limites ao som de suas músicas 
favoritas. Os materiais desses fones de ouvido 
esportivos Actionfit são à prova d’água e de 
suor, o que os torna a companhia de treino 
perfeita independentemente do clima.
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Som
• Diafragma: PET
• Impedância: 16 ohm
• Sensibilidade: 107 dB
• Entrada de energia máxima: 20 mW
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Sistema acústico: Fechado
• Resposta em frequência: 7 a 24.000 Hz

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro

Acessórios
• Organização de cabos: Clipe do cabo
• Estojo de transporte

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 25970 70019 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,05406 kg
• Peso líquido: 0,02035 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister
• Peso da embalagem: 0,03371 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,7 x 6,9 x 1 polegadas
• Peso bruto: 0,119 lb
• Peso líquido: 0,045 lb
• Peso da embalagem: 0,074 lb

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,19318 kg
• GTIN: 2 69 25970 70019 5
• Embalagem interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,06105 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,13213 kg
• Peso bruto: 0,426 lb
• Embalagem interna (L x L x A): 

7.1 x 3,2 x 4.1 polegadas
• Peso líquido: 0,135 lb
• Peso da embalagem: 0,291 lb

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,82844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70019 8
• Embalagem externa (L x L x A): 

38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso líquido: 0,4884 kg
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso da embalagem: 1,34004 kg
• Peso bruto: 4,031 lb
• Embalagem externa (L x L x A): 

15 x 7.1 x 9,8 polegadas
• Peso líquido: 1,077 lb
• Peso da embalagem: 2,954 lb

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,02035 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 

1,2 x 3.1 x 1.1 polegadas
• Peso: 0,045 lb
•
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