
 

 

Philips ActionFit
Ακουστικά με άγκιστρο 
αυτιού για σπορ

Ρυθμιζόμενη εφαρμογή

Πλενόμενα

SHQ3000
Για σπορ

Ρυθμιζόμενη εφαρμογή
Κατασκευασμένα από αδιάβροχα υλικά σε συνδυασμό με αντιβακτηριακό 
παράγοντα που σκοτώνει τα μικρόβια, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για τους 
λάτρεις της γυμναστικής

Καινοτομία για αθλητές
• Ρυθμιζόμενα άγκιστρα αυτιού
• Εξαιρετικά μαλακά καλύμματα από σιλικόνη που εφαρμόζονται άνετα στα αφτιά σας
• Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Σχεδιασμένο για δραστήρια χρήση
• Πλενόμενα
• Προστασία από την εφίδρωση
• Κλιπ καλωδίου

Σας γεμίζουν ενέργεια
• Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα - ιδανικά για τη γυμναστική σας
• Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.
• Οργανώστε το πρόγραμμα γυμναστικής με τη δωρεάν εφαρμογή ActionFit



 Πλενόμενα

Χάρη στην κατασκευή τους από αδιάβροχα 
υλικά, σας επιτρέπουν να τα πλένετε στη 
βρύση

Προστασία από την εφίδρωση

Σχεδιασμένα με αδιάβροχη στεγανοποίηση 
για να προστατεύονται από ζημιές που 
προκαλούνται από την εφίδρωση

Ρυθμιζόμενα άγκιστρα αυτιού

Ρυθμιζόμενα άγκιστρα αυτιού για ασφαλή 
εφαρμογή - ειδικά σχεδιασμένα για σπορ

Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα
Η ακουστική έχει τελειοποιηθεί για να 
ενισχύσει την εμπειρία άθλησης - ιδανικά για 
τη γυμναστική σας

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη

Τα 3 μεγέθη εξαιρετικά μαλακών καψών από 
σιλικόνη αυτών των ακουστικών Philips 
εφαρμόζονται στα αυτιά σας χωρίς να 
ασκούν πίεση και αποκλείουν τους 
ανεπιθύμητους θορύβους.

Κλιπ καλωδίου

Το κλιπ βοηθά στην ασφαλή στερέωση του 
καλωδίου

Απομόνωση ήχου

Χάρη στην απομόνωση ήχου, ακούτε και 
απολαμβάνετε περισσότερες λεπτομέρειες 
μουσικής σε χαμηλότερη ένταση απ' ό,τι 
είναι δυνατό σε τυπικά ακουστικά. Με βάση 
την πλήρη κατανόηση της ανατομίας του 
καναλιού του ανθρώπινου αυτιού, ο 
σχεδιασμός ακουστικής υπό γωνία των 

ακουστικών με απομόνωση ήχου δημιουργεί 
τέλεια μόνωση ανάμεσα στην πηγή ήχου του 
περιβάλλοντος και το κανάλι του αυτιού, 
εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο θόρυβο από 
το περιβάλλον ενώ κατευθύνει τον ήχο 
απευθείας στο αυτί σας. Ακόμα και στις πιο 
χαμηλές ρυθμίσεις έντασης, μπορείτε να 
ξεχωρίζετε τις λεπτομέρειες της μουσικής 
χωρίς να αποσπάστε από εξωτερικούς 
θορύβους. Τα επικαλύμματα ακουστικών 
είναι διαθέσιμα σε τρία μεγέθη για άψογη 
εφαρμογή.

Καλώδιο 1,2 μέτρων
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την 
ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου 
όπου θέλετε.

Δωρεάν εφαρμογή ActionFit

Οργανώστε και παρακολουθήστε το 
πρόγραμμα γυμναστικής σας με αυτήν την 
έξυπνη, απλή και δωρεάν εφαρμογή - 
φτιαγμένη από τη Philips ειδικά για εσάς. Η 
εφαρμογή ActionFit σας επιτρέπει να 
δημιουργείτε εξατομικευμένες ασκήσεις που 
περιλαμβάνουν στόχους χρόνου, απόστασης 
και καύσης θερμίδων, αλλά και να επενδύετε 
κάθε άσκηση με την αγαπημένη σας μουσική. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη γυμναστική σας, 
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να 
μοιραστείτε τα αποτελέσματά σας με φίλους 
στο Twitter και το Facebook. Για τους 
στόχους απόστασης και καύσης θερμίδων 
χρειάζεστε GPS, οπότε κατεβάστε το 
δωρεάν από το App Store και είστε έτοιμοι!
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Ήχος
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 20 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 9 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική
• Πηνίο φωνής: CCAW

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 1,2 m
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβάνεται: θήκη μεταφοράς

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,5 x 3,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,023 κ.
• Μικτό βάρος: 0,07 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,047 κ.

• EAN: 87 12581 53142 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,8 x 25,6 x 24,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,552 κ.
• Μικτό βάρος: 2,464 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,912 κ.
• EAN: 87 12581 53239 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,3 x 11,7 x 10,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,069 κ.
• Μικτό βάρος: 0,258 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,189 κ.
• EAN: 87 12581 53238 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

3,95 x 6,35 x 2,4 εκ.
• Βάρος: 0,023 κ.
•
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