
 

 

Philips ActionFit
Urheilusankakuulokkeet

ActionFit
Oranssi ja harmaa

SHQ3000
Viritetty urheiluun

Säädettävä
Vesitiiviistä materiaaleista valmistetut, antibakteerista ainetta sisältävät kuulokkeet on 
suunniteltu innokkaille kuntoilijoille

Uutta urheilullisille
• Säädettävät korvakoukut
• Erittäin pehmeät silikonikorvatyynyt istuvat hyvin korviisi
• 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

Aktiivisille ihmisille
• Pestävä
• Hikoilun kestävät
• Johtopidike

Lisää energiaa
• Jykevä basso, stereoääni - tehostaa kuntoilua
• Ääntä eristävät kuulokkeet vähentävät melua
• Seuraa kunto-ohjelmasi edistymistä ilmaisen ActionFit-sovelluksen avulla



 Pestävä

Valmistettu vedenkestävistä materiaaleista. 
Kuulokkeet voi pestä vesihanan alla

Hikoilun kestävät

Vedenkestävä tiiviste suojaa kuulokkeita hien 
aiheuttamilta vahingoilta

Säädettävät korvakoukut

Säädettävät korvakoukut parantavat sopivuutta 
- suunniteltu urheiluun

Jykevä basso, stereoääni
Hienosäädetty akustiikka parantaa 
urheilukokemusta - tehostaa kuntoilua

Erittäin pehmeät silikonikorvatyynyt, 3 
kokoa

Näiden Philips-kuulokkeiden kolme 
erikokoista erittäin pehmeää 
silikonikorvatyynyä istuvat hyvin ja vaimentavat 
taustamelun painamatta korvia.

Johtopidike

Pidike pitää johdon paikallaan

Äänen eristys

Ääntä eristävillä kuulokkeilla kuulet musiikin 
yksityiskohdat entistä tarkemmin tavallisia 
kuulokkeita pienemmällä 
äänenvoimakkuudella. Ääntä eristävien 
kuulokkeiden muotoilu mukailee 
korvakäytävän anatomiaa, ja kuulokkeen 

akustinen kulmasäätö takaa täydellisen 
istuvuuden, mikä hiljentää taustahälyn ja ohjaa 
äänen suoraan korviin. Keskitason 
äänenvoimakkuudellakin erotat musiikin 
yksityiskohdat ympäristön äänten 
häiritsemättä. Voit valita kolmesta 
erikokoisesta korvatyynystä, jotta kuuloke 
istuu aina tiiviisti

1,2 m johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi 
sijoittaa vapaasti minne tahansa.

Ilmainen ActionFit-sovellus

Seuraa kunto-ohjelmaasi tämän älykkään, 
helppokäyttöisen ja ilmaisen sovelluksen avulla, 
jonka Philips on luonut sinua varten. ActionFit-
sovelluksen avulla voit luoda omia harjoituksia, 
jotka sisältävät ajan, matkan ja kaloritavoitteen. 
Voit myös jopa määrittää suosikkimusiikkisi 
kuhunkin tavoitteeseen. Kun olet suorittanut 
harjoituksen, voit jakaa tuloksesi ystävillesi 
sovelluksen avulla Twitteriin ja Facebookiin. 
Tarvitset GPS-laitteen etäisyys- ja 
kaloritavoitteillesi, joten lataa se ilmaiseksi App 
Storesta niin olet valmis!
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Ääni
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 15 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 20 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 9 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: CCAW

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

Lisätarvikkeet
• Mukana: kuljetuskotelo

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Nettopaino: 0,023 kg
• Kokonaispaino: 0,07 kg

• Taara: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 53142 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Nettopaino: 0,552 kg
• Kokonaispaino: 2,464 kg
• Taara: 1,912 kg
• EAN: 87 12581 53239 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Nettopaino: 0,069 kg
• Kokonaispaino: 0,258 kg
• Taara: 0,189 kg
• EAN: 87 12581 53238 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Paino: 0,023 kg
•
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