
 

 

Philips ActionFit
fülhorgos sportfejhallgató

Beállítható illeszkedés
Lemosható

SHQ3000
Sportos kialakítás,

Beállítható illeszkedés
A vízálló és antibakteriális anyagok megakadályozzák a baktériumok megtelepedését, így 
a fitnesz megszállottjai kiválóan használhatják

Fejlesztések atlétáknak
• Testreszabható fülhorgok
• A különlegesen puha szilikonbetét kényelmesen helyezkedik el a fülében
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Aktív használatra tervezték
• Lemosható
• Verejtékálló
• Kábelcsipesz

Energiafeltöltés Önnek
• Óriási sztereó mélyhang - energia az edzéshez
• Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében
• Kövesse nyomon fitneszprogramját az ingyenes ActionFit alkalmazással!



 Lemosható

Vízálló anyagokból készült, így akár a csap alatt 
is megmoshatja a fejhallgatót

Verejtékálló

A vízálló tömítés megóvja a fejhallgatót az 
izzadság káros hatásától

Testreszabható fülhorgok

Testreszabható fülhorgok a még jobb 
illeszkedésért – sporthoz tervezve

Óriási sztereó mélyhang
Finomhangolt akusztika a sport élményének 
fokozásáért - energia az edzéshez

3 méretben választható, különlegesen 
puha szilikon fülbetét

Ezen Philips fülhallgatók 3 méretben kapható, 
különlegesen puha szilikon fülbetétei 
kényelmesen illeszkednek a fülhöz, és kizárják 
a nem kívánt zajokat.

Kábelcsipesz

A kábelt biztosan rögzítő csipesz

Sound Isolation

A hangszigetelő technológiának köszönhetően 
a normál fejhallgatóknál megszokottnál 
alacsonyabb hangerőn is nagyobb 
részletgazdagságú zenét hallhat. Az emberi 
hallójárat anatómiájának alapos vizsgálatán 
alapuló hangszigetelő technológiájú fejhallgatók 

irányított akusztikus kialakítása tökéletes 
hangszigetelést biztosít a fülcsatornának a 
külső hangforrásoktól, így küszöböli ki a nem 
kívánt háttérzajt, miközben közvetlenül fülébe 
érkezik a zene. Még mérsékelt hangerőbeállítás 
mellett is meg tudja különböztetni a zenei 
részleteket, a környezeti zaj elfedő hatásától 
mentesen. A fülhallgató párnák elérhetők 
három különböző méretben, hogy a 
legmegfelelőbb módon illeszkedjenek a fülbe.

1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több 
szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki 
eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

Ingyenes ActionFit alkalmazás

Kövesse nyomon fitnesszprogramját ezzel az 
intelligens, egyszerű és ingyenes alkalmazással, 
amelyet a Philips egyenesen az Ön számára 
hozott létre. Az ActionFit alkalmazás 
segítségével személyre szabott edzéseket 
hozhat létre, amelyek tartalmazzák az időre, 
távolságra és kalóriára vonatkozó célokat – és 
az egyes célkitűzésekhez még a kedvenc 
zeneszámait is hozzárendelheti. Az edzés 
végeztével az alkalmazás segítségével 
megoszthatja eredményeit a Twitter és 
Facebook oldalakon. A távolságra és kalóriára 
vonatkozó célkitűzésekhez szükséges lesz GPS 
alkalmazásra, amelyet ingyenesen letölthet az 
App Store-ból – és máris kezdheti az edzést!
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