
 

 

Philips ActionFit
Sport-hoofdtelefoon met 
oorhaakjes

ActionFit
Oranje/grijs

SHQ3000
Afgestemd op sport

Verstelbare pasvorm
Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat 
watervaste materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook 
tijdens intensief sporten.

Innovatie voor sporters
• Verstelbare oorhaken
• Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort
• Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

Ontworpen voor actief gebruik
• Wasbaar
• Transpiratiebestendig
• Kabelklem

Extra energie
• Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten
• Minder last van omgevingsgeluiden dankzij de hoofdtelefoon met Sound Isolation
• Houd uw fitnessgedrag bij via de gratis ActionFit-app



 Wasbaar

Gefabriceerd met waterbestendige materialen 
waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen 
onder de kraan

Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die 
uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking 
van transpiratie

Verstelbare oorhaken

Verstelbare oorhaken voor betere pasvorm - 
afgestemd op sport

Stereogeluid met basoptimalisatie
Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de 
sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het 
sporten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten zorgen 
voor prettig draagcomfort zonder extra druk 
in uw oren en isoleren ongewenst geluid

Kabelklem

Klem helpt om het snoer vast te zetten

Sound Isolation

Met de geluidsisolatie van Sound Isolation 
hoort u ook bij een laag volume meer details in 
de muziek dan met een normale 
hoofdtelefoon. Het gebogen akoestische 

ontwerp van de hoofdtelefoon met 
geluidsisolatie is gebaseerd op een gedegen 
kennis van de anatomie van het menselijke 
gehoorkanaal en schept een perfecte barrière 
tussen het gehoorkanaal en de geluiden van 
buitenaf. Zo wordt ongewenst 
achtergrondgeluid uitgebannen en hoort u 
alleen de muziek. Zelfs bij lage volumes kunt u 
details in de muziek onderscheiden zonder 
gestoord te worden door achtergrondgeluid. 
Met kussentjes in drie maten voor de perfecte 
pasvorm.

Snoer van 1,2 m
De ideale lengte van dit snoer geeft u de 
vrijheid uw audioapparaat overal neer te 
zetten.

Gratis ActionFit-toepassing

Volg uw fitnesspatroon met deze slimme, 
eenvoudige en gratis app, speciaal voor u 
gemaakt door Philips. Met de ActionFit-app 
maakt u aangepaste workouts met tijden, 
afstanden en doelstellingen voor 
calorieverbranding. U kunt zelfs uw favoriete 
muziek aan elk doel toewijzen. Zodra u uw 
training hebt voltooid, gebruikt u de app om 
uw resultaten met vrienden op Twitter en 
Facebook te delen. Voor uw afstand en 
calorieverbranding hebt u GPS nodig. 
Download de app gratis in de App Store en u 
bent er helemaal klaar voor!
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Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 9 millimeter
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 millimeter
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Accessoires
• Inclusief: transportetui

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Nettogewicht: 0,023 kg
• Brutogewicht: 0,07 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 53142 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Nettogewicht: 0,552 kg
• Brutogewicht: 2,464 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,912 kg
• EAN: 87 12581 53239 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Nettogewicht: 0,069 kg
• Brutogewicht: 0,258 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,189 kg
• EAN: 87 12581 53238 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Gewicht: 0,023 kg
•
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