
 

 

Philips ActionFit
Sporthörlurar

Bäst för inomhusbruk
Svett/vattentät
In-ear
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ESTA GRÄNSERNA
-ear-sporthörlurar
ilips Actionfit DigDeep-sporthörlurar sitter bra i öronen så att du kan fokusera på 
ningen. Med den unika stabilitetsringen får du en säkrare passform så att du hör 
siken bra.

Intensitet
• Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå
• Låt dig uppslukas av ljuddetaljerna under träningen med ljudisolering

Freedom
• Enastående komfort för träning: fjäderlätta hörlurar på 4,3 gm
• Stabilitetsringen ger en mer säker passform i örat
• Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
• Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

skydd
• Perfekt för intensiva träningspass med IPX4-vattentäthet
• Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
• Tvättbara efter träning



 Öronsnäckor i 3 storlekar

ActionFit-hörlurarna levereras med 3 par 
öronsnäckor i olika storlekar, så att du får 
bästa möjliga passform.

Ljud med höga prestanda

8,6 mm element ger ljud med höga prestanda 
och pressar dig att prestera på topp.

Brusreducering

In-ear-hörlurar sitter tätt i hörselgången, vilket 
ger en ordentligt ljudisolerande effekt. På 
samma gång har de ergonomiska akustiska 
rören en optimal passform.

Stabilitetsring för säker passform

Trillar inte ur. Den gummerade 
stabilitetsringen på hörlurarnas¡¦hölje gör så 
att de sitter ordentligt i dina öron.

Trasselfria träningspass

En sladdklämma håller undan sladdarna medan 
du tränar allt hårdare.

Fjäderlätt design

ActionFit-hörlurarna väger bara 4,3 gm, så de 
är både fjäderlätta och bekväma att bära. Du 
känner dem knappt när du tränar – bara det 
superba, mäktiga ljudet som håller dig 
fokuserad och motiverad.

Extra hållbara Kevlar®-kabel

ActionFit-hörlurarna är utformade för 
hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd 
är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål 
extrema miljöer – och extrema träningspass.

Svett- och vattentålig

Var inte rädd för att börja svettas eller att ge 
dig ut i regn och rusk. Med IPX4-klassningen 
kan du svettas och träna i regn utan att någon 
fukt tränger in i öronsnäckan.

Tvättbar
Tillverkad med vattentätt material så att du kan 
tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten.
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Ljud
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 107 dB
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Magnettyp: Neodymium
• Akustiskt system: Stängd
• Frekvensåtergivning: 7–24 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad

Tillbehör
• Öronsnäckor: Tre olika storlekar: S, M, L
• Kabelhantering: Sladdklämma

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,265 lb
• Bruttovikt: 0,12 kg
• GTIN: 2 69 25970 70962 4
• Inre kartong (L x B x H): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Inre kartong (L x B x H): 7,1 x 3,2 x 2,4 tum
• Nettovikt: 0,087 lb
• Nettovikt: 0,0393 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3

• Taravikt: 0,0807 kg
• Taravikt: 0,178 lb

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,626 lb
• Bruttovikt: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70962 7
• Yttre kartong (L x B x H): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 13,9 x 7,8 x 6,3 tum
• Nettovikt: 0,693 lb
• Nettovikt: 0,3144 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,8766 kg
• Taravikt: 1,933 lb

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5 x 17,3 x 2,5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 2 x 6,8 x 1 tum
• EAN: 69 25970 70962 0
• Bruttovikt: 0,0322 kg
• Bruttovikt: 0,071 lb
• Nettovikt: 0,029 lb
• Nettovikt: 0,0131 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,042 lb
• Taravikt: 0,0191 kg
• Typ av hyllplacering: Båda
•
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