
 

 

Philips ActionFit
Športové slúchadlá so 
svorkou na ucho

ActionFit
Oranžová a sivá

SHQ3000
Naladené na šport

Nastaviteľný tvar
Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s 
antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných 
športových nadšencov

Novinka pre atlétov
• Prispôsobiteľné úchytky na ucho
• Výnimočne jemné silikónové náušníky zapadnú pohodlne do uší
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Navrhnuté pre aktívne použitie
• Umývateľné
• Odolné voči potu
• Spona na káble

Dodajú vám energiu
• Stereofónny zvuk s nadupanými basmi – palivo pre váš tréning
• Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia
• Sledujte svoj športový životný štýl pomocou bezplatnej aplikácie ActionFit



 Umývateľné

Sú vyrobené z vodotesných materiálov a 
umožňujú umývanie slúchadiel pod tečúcou 
vodou z vodovodu

Odolné voči potu

Sú vybavené tesnením odolným voči vode, 
ktoré chráni slúchadlá pred poškodením 
spôsobeným potom

Prispôsobiteľné úchytky na ucho

Prispôsobiteľné úchytky na ucho pre 
zdokonalené uchytenie pri športe

Stereofónny zvuk s nadupanými basmi
Akusticky jemne naladené na zdokonalenie 
zážitku pri športovaní – palivo pre váš tréning

Extr. jemné silik. náušníky v 3 veľk.

Výnimočne jemné silikónové náušníky týchto 
slúchadiel Philips v 3 veľkostiach zapadnú 
pohodlne do uší bez vytvárania tlaku a súčasne 
blokujú neželaný šum.

Spona na káble

Spona umožňuje bezpečné upevnenie kábla

Sound Isolation

S izoláciou zvuku budete počúvať hudbu a 
vychutnávať si jej jemnejšie detaily pri nižšej 
hlasitosti ako v prípade klasických slúchadiel. 
Na základe detailného pochopenia anatómie 

zvukovodu ľudského ucha vytvára 
nasmerovaný akustický dizajn slúchadiel s 
izoláciou zvuku dokonalé tesnenie medzi 
zdrojom okolitého hluku a zvukovodom, čím 
potláča neželaný ruch pozadia a súčasne 
privádza zvuk priamo do uší. Dokonca aj pri 
strednom nastavení hlasitosti dokážete rozlíšiť 
detaily hudby bez rušivých zvukov z okolia. 
Puzdrá slúchadiel sú dostupné v troch 
veľkostiach, ktoré zaistia, že vám vždy 
dokonale padnú.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Bezplatná aplikácia ActionFit

Sledujte svoj športový životný štýl pomocou 
tejto šikovnej a bezplatnej aplikácie, ktorú 
spoločnosť Philips vytvorila len pre vás. 
Aplikácia ActionFit vám umožní vytvárať 
prispôsobené tréningové programy, kde 
môžete určiť cieľový čas, vzdialenosť alebo 
počet spálených kalórií – a ku každému z nich 
môžete dokonca priradiť obľúbenú hudbu. Po 
dokončení tréningu sa pomocou aplikácie 
môžete podeliť o výsledky s priateľmi na 
sociálnej sieti Twitter alebo Facebook. Na 
meranie cieľovej vzdialenosti a kalórií 
potrebujete GPS. Stiahnite si túto bezplatnú 
aplikáciu z lokality App Store a ste pripravení 
vyraziť!
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Hlavné prvky
Športové slúchadlá so svorkou na ucho
ActionFit Oranžová a sivá
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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 20 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 9 mm
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: CCAW

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Pribalené: puzdro na prenášanie

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,023 kg
• Hmotnosť brutto: 0 07 kg
• Hmotnosť obalu: 0,047 kg

• EAN: 87 12581 53142 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,552 kg
• Hmotnosť brutto: 2,464 kg
• Hmotnosť obalu: 1,912 kg
• EAN: 87 12581 53239 0
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Hmotnosť netto: 0,069 kg
• Hmotnosť brutto: 0,258 kg
• Hmotnosť obalu: 0,189 kg
• EAN: 87 12581 53238 3
• Počet užívateľských balení: 3

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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