
 

 

Philips ActionFit
Sportowe słuchawki z 
nakładkami na uszy

Elastyczne dopasowanie

Możliwość mycia w wodzie

SHQ3000
Przystosowane do uprawiania sportu

Elastyczne dopasowanie
Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie 
nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.

Innowacja dla sportowców
• Regulowane zaczepy na uszy
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Stworzone dla osób aktywnych
• Możliwość mycia w wodzie
• Odporne na pot
• Zaczep na kabel

Zastrzyk energii
• Stereofoniczny dźwięk z dudniącym basem nada rytm Twoim ćwiczeniom
• Słuchawki z izolacją dźwięku minimalizują szumy z otoczenia
• Śledź swoje postępy w treningu za pomocą bezpłatnej aplikacji ActionFit



 Możliwość mycia w wodzie

Zastosowanie wodoodpornych materiałów 
pozwala myć słuchawki pod bieżącą wodą

Odporne na pot

Wodoodporna uszczelka pozwala chronić 
słuchawki przed uszkodzeniem przez pot

Regulowane zaczepy na uszy

Regulowane zaczepy na uszy zwiększają 
wygodę — zaprojektowane dla sportowców

Stereofoniczny dźwięk i dudniący bas
Dźwięk dobrany tak, by wzmocnić sportowe 
doznania, nada rytm Twoim ćwiczeniom

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki 
w 3 rozmiarach

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki 
słuchawek firmy Philips dostępne w 3 
rozmiarach są doskonale dopasowane do 
wnętrza ucha, nie wywierają dodatkowego 
nacisku i tłumią niepożądane dźwięki z 
otoczenia.

Zaczep na kabel

Zaczep umożliwia zamocowanie przewodu

Izolacja dźwięku

Dzięki izolacji dźwięku można słyszeć i cieszyć 
się szczegółami muzyki przy niższym poziomie 
głośności, niż to jest możliwe w przypadku 
zwykłych słuchawek. Na podstawie 

dokładnego zrozumienia anatomii budowy 
ucha ludzkiego opracowano konstrukcję 
akustyczną słuchawki, która tworzy doskonałe 
uszczelnienie między źródłem dźwięków 
otoczenia a kanałem usznym, tym samym 
eliminując niepożądane szumy otoczenia i 
kierując dźwięk bezpośrednio do uszu. Nawet 
przy niezbyt wysokim poziomie głośności 
można odróżnić poszczególne dźwięki 
muzyczne bez zakłóceń z otoczenia. Nauszniki 
są dostępne w trzech rozmiarach, co 
umożliwia ich bardzo dobre dopasowanie.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca 
większą swobodę wyboru miejsca, w którym 
można nosić urządzenie audio.

Bezpłatna aplikacja ActionFit

Śledź swoje postępy w treningu za pomocą 
inteligentnej, prostej i bezpłatnej aplikacji 
stworzonej specjalnie dla Ciebie przez firmę 
Philips. Aplikacja ActionFit umożliwia 
tworzenie planów ćwiczeń z uwzględnieniem 
określonych celów — czasu, dystansu lub 
kalorii. Pozwala ona również przypisać 
ulubioną muzykę do danego celu. Po 
zakończeniu treningu można za pomocą 
aplikacji udostępniać swoje wyniki znajomym 
za pośrednictwem serwisów Twitter i 
Facebook. Do obliczenia pokonanego dystansu 
i spalonych kalorii potrzebne jest urządzenie 
GPS. Pobierz aplikację bezpłatnie z serwisu 
App Store i zaczynaj trening!
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Dźwięk
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz
• Impedancja: 16 om
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 9 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Dołączony: futerał podróżny

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Waga netto: 0,023 kg
• Waga brutto: 0,07 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg

• EAN: 87 12581 53142 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Waga netto: 0,552 kg
• Waga brutto: 2,464 kg
• Ciężar opakowania: 1,912 kg
• EAN: 87 12581 53239 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Waga netto: 0,069 kg
• Waga brutto: 0,258 kg
• Ciężar opakowania: 0,189 kg
• EAN: 87 12581 53238 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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