
 

 

Philips ActionFit
Sluchátka s držákem za uši

Nastavitelné upevnění
Omyvatelný

SHQ3000
Přizpůsobeno pro sport

Nastavitelné upevnění
Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených 
s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence

Novinka pro sportovce
• Nastavitelné držáky za uši
• Mimořádně jemné silikonové krytky drží pohodlně v uších
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Navrženo pro aktivní život
• Omyvatelný
• Odolná proti potu
• Spona na kabely

Nabijí vás
• Stereo zvuk s ohromnými basy – energie pro váš trénink
• Zvukově izolovaná sluchátka minimalizují hluk okolí
• Hlídejte si svůj režim fitness díky bezplatné aplikaci ActionFit



 Omyvatelný

Sluchátka vyrobená z vodě odolných materiálů 
umožňují omývání pod tekoucí vodou.

Odolná proti potu

Sluchátka byla navržena s vodě odolným 
těsněním pro ochranu proti poškození 
způsobeném potem.

Nastavitelné držáky za uši

Vylepšené upevnění pomocí nastavitelných 
držáků za uši. Přizpůsobeno pro sport

Stereo zvuk s ohromnými basy
Jemně vyladěná akustika pozvedne vaše 
sportovní zážitky. Energie pro váš trénink.

Mimořádně jemné silikonové krytky ve 
3 velikostech

Mimořádně jemné silikonové krytky těchto 
sluchátek do uší Philips se dodávají ve 
3 velikostech a drží pohodlně v uších, aniž 
byste museli tlačit, abyste odstínili nežádoucí 
šum.

Spona na kabely

Spona umožňuje bezpečně zajistit kabel

Zvuková izolace

Díky zvukové izolaci si můžete vychutnat větší 
hudební detaily při nižší hlasitosti než u 
běžných sluchátek. Na základě důkladné 
znalosti anatomie kanálu lidského ucha vytváří 
zakřivený akustický design zvukové izolace 
sluchátka dokonalé těsnění mezi zdrojem 

okolního hluku a ušním kanálem a tak během 
přímého dodávání zvuku do uší odstraňuje 
nežádoucí hluk na pozadí. I při nastavení na 
střední hlasitost tak můžete rozeznat hudební 
detaily, aniž byste byli rozptylováni okolím. 
Gumové nástavce sluchátek jsou k dispozici ve 
třech velikostech a poskytují tak dokonalé 
uchycení.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení 
můžete dát, kam budete chtít.

Aplikace ActionFit zdarma

Hlídejte si svůj režim fitness díky této chytré, 
jednoduché a bezplatné aplikaci – právě pro 
vás ji vytvořila společnost Philips. Aplikace 
ActionFit umožňuje vytvářet přizpůsobené 
tréninky obsahující čas, vzdálenost a cíle 
v oblasti kalorií – a jednotlivým cílům můžete 
dokonce přizpůsobit svou oblíbenou hudbu. 
Jakmile trénink dokončíte, můžete aplikaci 
použít ke sdílení výsledků s přáteli na Twitteru 
a Facebooku. Pro své cíle stanovené ve 
vzdálenosti a kaloriích budete potřebovat 
systém GPS, tak si jej bezplatně stáhněte 
z obchodu App Store – a jste připraveni 
vyrazit!
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