
 

 

Philips ActionFit
Sportshodetelefoner med 
ørebøyle

ActionFit
Oransje og grå

SHQ3200
Innstilt på sport

Med justerbar ørekrok som gir sikker passform
Den patenterte justerbare ørekroken på lette og svettebestandige SHQ3200 gjør at du kan 
konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for 
den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.

Utformet for en sikker og komfortabel passform
• Patentert, justerbar ørekrok gir en sikker passform
• Du kan velge mellom tre putestørrelser for optimal passform
• De svært myke silikonputene er komfortable for ørene

Utformet for høy ytelse
• Kabelklemmen og den beskyttende vesken gir enkel bruk og oppbevaring
• Kabel som er forsterket med kevlar gir uovertruffen holdbarhet
• Reflekterende stopper i kabelen
• Svette- og regntett – perfekt til alle treningsøkter
• Hodetelefonene veier 8 g, noe som gir førsteklasses passform og svært lett komfort

Utmerket lyd med ekstra bassforsterking
• Fantastisk lyd som genereres av drivere på 9 mm
• Kraftig bass som motiverer



 Justerbar ørekrok

Med den patenterte, justerbare ørekroken 
sikrer ActionFit-hodetelefonene den ultimate 
passformen som er sikker og komfortabel. 
Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv 
den justerbare kroken opp eller ned, slik at den 
sitter godt på øret. Nå er du klar for alle 
treningsøkter eller terreng – hodetelefonene 
sitter på uansett hva som skjer.

Klemme og veske
ActionFit-hodetelefonene leveres med egen 
klemme og veske som gir enkel 
kabelhåndtering og trygg oppbevaring. Nyt en 
flokefri treningsøkt med klemmen, og legg 
deretter hodetelefonene i vesken som puster. 
Ikke noe problem!

Fantastisk lyd

ActionFit-hodetelefonene har finjusterte 
drivere på 9 mm som er spesielt utformet for 
å generere fantastisk lyd. Lyd som er så klar og 
kraftig at du enkelt kan fordype deg i 
treningsøkten – og få mest mulig ut av 
musikken og øvelsene.

Kabel som er forsterket med kevlar

ActionFit-hodetelefonene er spesielt utformet 
for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte 
kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd 
og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.

Kraftig bass

Det finnes ikke noe bedre enn en fengende 
rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-
hodetelefonene driver rytmene med svært dyp 
og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, 
og du tar det med til et høyere nivå.

Reflekterende stopper

Reflekterende stopper i kabelen

Øreputer i S, M, L

Du kan velge mellom tre putestørrelser for 
optimal passform

Myke silikonputer

ActionFit-hodetelefonene leveres med svært 
myke øreputer i silikon som er spesielt 
utformet for å sitte godt i alle slags ører. De er 
så komfortable at du kanskje aldri vil ta dem ut.

Svette- og regntett

ActionFit-hodetelefoner er spesielt utformet 
for alle aktive livsstiler. Uansett hvilken idrett 
eller treningsøkt du foretrekker, kan 
hodetelefonene håndtere varmen, fukten og 
svetten! Hodetelefonene er bygget av 
førsteklasses vanntette materialer og er 
komfortable samt svette- og regntette.
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Lyd
• Membran: Mylar-dome
• Type: Dynamisk
• Talespole: CCAW
• Akustisk system: Lukket
• Frekvensområde: 15–22 000 Hz
• Impedans: 16 Ohm
• Maksimal inngangseffekt: 20 mW
• Følsomhet: 102 dB
• Høyttalerdiameter: 9 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltype: OFC
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,0 m
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kontaktoverflate: Gullbelagt

Tilbehør
• Oppbevaringsetui

Mål, emballasje
• EAN: 69 23410 71655 9
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell

• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Bruttovekt: 0,0559 kg
• Nettovekt: 0,022 kg
• Taravekt: 0,0339 kg
• Type hylleplassering: Modell

Innereske
• GTIN: 2 69 23410 71655 3
• Antall kundepakker: 3
• Bruttovekt: 0,2007 kg
• Innereske (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettovekt: 0,066 kg
• Taravekt: 0,1347 kg

Ytre eske
• GTIN: 1 69 23410 71655 6
• Antall kundepakker: 24
• Bruttovekt: 1,8886 kg
• Yttereske (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovekt: 0,528 kg
• Taravekt: 1,3606 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 5 x 9 x 2,8 cm
• Vekt: 0,022 kg
•
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