
 

 

Philips ActionFit
Căști cu suport pentru 
ureche, pentru sport

ActionFit
Portocalii și gri

SHQ3200
Reglat pentru sport

Cu suport pentru ureche reglabil, pentru potrivire sigură
Cu suportul pentru ureche reglabil brevetat, căştile SHQ3200 uşoare şi anti-transpiraţie 
vă permit să vă concentraţi pe antrenament, fără a vă pierde motivaţia. Dacă nu ar fi 
sunetul uimitor care vă determină să continuaţi, abia dacă aţi şti că le purtaţi.

Concepute pentru potrivire sigură și confortabilă
• Suport reglabil pentru ureche patentat pentru o fixare sigură
• 3 variante dimensionale de capete intraauriculare pentru fixare optimă
• Pernuţele de silicon foarte moi vi se potrivesc confortabil în urechi

Concepute pentru înaltă performanţă
• Clemă pentru cabluri și husă de protecţie pentru utilizare și depozitare ușoare
• Cablu ranforsat cu Kevlar pentru durabilitate desăvârșită
• Opritor reflectorizant în cablu
• Rezistent la transpiraţie și ploaie – ideal pentru orice antrenament
• Căști de 8 g pentru fixare excelentă și confort foarte ușor

Sunet excelent, cu amplificare adăugată a basului
• Sunet excelent generat de difuzoare de 9 mm
• Bas puternic pentru a crește motivaţia



 Suport reglabil pentru ureche

Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, 
căștile ActionFit asigură o fixare excelentă care 
este sigură dar și confortabilă. Doar agăţaţi 
căștile la urechi și glisaţi cârligul ajustabil în sus 
sau în jos pentru a se fixa perfect pe ureche. 
Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice 
antrenament sau teren - căștile dvs. vor sta 
fixate, indiferent de situaţie.

Clemă și husă
Căștile ActionFit sunt prevăzute cu clemă și 
husă pentru gestionarea ușoară a cablurilor și 
depozitare sigură. Bucuraţi-vă de un 
antrenament fără cabluri încurcate cu această 
clemă, apoi puneţi căștile în husa permeabilă. 
Fără nicio grijă!

Sunet excelent

Căștile ActionFit dispun de difuzoare de 9 mm 
fin reglate care sunt proiectate special pentru a 
genera un sunet excelent. Un sunet atât de pur 
și puternic încât veţi fi absorbit de antrenament 
- și veţi profita de muzica și mișcările dvs.

Cablu ranforsat cu Kevlar

Căștile dvs. ActionFit sunt proiectate special 
pentru durabilitate și putere. Cablul învelit în 
Kevlar este bine protejat împotriva ruperii și 
deteriorării și poate rezista condiţiilor de 
mediu extreme - și antrenamentelor.

Bas puternic

Nu există nimic mai potrivit decât o melodie 
bună care să vă facă să intraţi în ritmul 
antrenamentului. Cu căștile ActionFit, 
melodiile dvs. sunt amplificate de un bas 
profund și dinamic care va învigora orice 
rutină, permiţându-vă să atingeţi un nivel mai 
înalt.

Opritor reflectorizant

Opritor reflectorizant în cablu

Capace S, M, L

3 variante dimensionale de capete 
intraauriculare pentru fixare optimă

Pernuţe de silicon moi

Căștile dvs. ActionFit sunt prevăzute cu 
pernuţe de silicon concepute special pentru 
fixare fermă în urechi. Sunt atât de confortabile 
încât nu veţi mai dori să le scoateţi.

Rezistent la transpiraţie și ploaie

Căștile ActionFit sunt proiectate special pentru 
un stil de viaţă activ. Indiferent de sportul sau 
antrenamentul preferat, căștile dvs. pot face 
faţă căldurii, umezelii și transpiraţiei! Create 
din materiale rezistente la apă, de înaltă 
calitate, căștile dvs. sunt confortabile și 
rezistente la transpiraţie și ploaie.
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Sunet
• Diafragmă: dom mylar
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 9 mm

Conectivitate
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: Placat cu aur

Accesorii
• Husă

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 23410 71655 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,0559 kg
• Greutate netă: 0,022 kg
• Greutate proprie: 0,0339 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie interioară
• GTIN: 2 69 23410 71655 3
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 0,2007 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Greutate netă: 0,066 kg
• Greutate proprie: 0,1347 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 1 69 23410 71655 6
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate brută: 1,8886 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Greutate netă: 0,528 kg
• Greutate proprie: 1,3606 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 5 x 9 x 2,8 cm
• Greutate: 0,022 kg
•
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