
 

 

Philips ActionFit
Spor kulak kancalı kulaklık

ActionFit
Turuncu - Gri

SHQ3200
Sportif kullanıma uygun

Mükemmel oturma için ayarlanabilir kulak kancası
Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla hafif ve tere dayanıklı SHQ3200, tüm 
antrenmanlarınıza motivasyonunuzu kaybetmeden odaklanmanıza olanak sağlar. Sizi 
motive eden mükemmel sesi duymasanız, kulağınızda olduğunu bile hissedemezsiniz.

Güvenli ve rahatça oturacak șekilde tasarlandı
• Mükemmel oturma için patentli ayarlanabilir kulak kancası
• Optimum oturma için 3 kulak kapağı boyutu seçeneği
• Son derece yumușak silikon kapaklar kulağınıza rahatça oturur

Yüksek performans için tasarlanmıștır
• Kolay kullanım ve saklama için kablo klipsi ve koruma kılıfı
• Mükemmel dayanıklılık için Kevlar destekli kablo
• Kabloda yansıtıcı durdurma kapağı
• Tere ve yağmura dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal
• Üstün oturma ve ultra hafif konfor için 8 gr kulaklıklar

Daha fazla basla mükemmel ses
• 9 mm sürücüler tarafından üretilen mükemmel ses
• Motivasyonunuzu artırmak için güçlü bas



 Ayarlanabilir kulak kancası

Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit 
kulaklıklar hem güvenli hem de rahat olan tam 
uyumu sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza asın 
ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak 
oturması için yukarı veya așağı kaydırın. Șimdi 
her türlü egzersizi veya araziyi fethetmek için 
her șeyinizi hazırdır. Kulaklıklarınız ne olursa 
olsun kulağınızda kalır.

Klips ve kılıf
ActionFit kulaklıklar, kolay kablo yönetimi ve 
güvenli saklama için kendi klipsi ve kılıfıyla 
birlikte sağlanır. Klips sayesinde kabloların 
dolașmadığı bir egzersizin keyfini çıkarıp 
ardından kulaklıklarınızı hava geçiren kılıfında 
saklayabilirsiniz. Endișelenmeyin!

Mükemmel ses

ActionFit kulaklıklar, harika ses üretmek için 
özel olarak tasarlanmıș 9 mm'lik sürücülere 
hassas bir șekilde ayarlanarak övünç kaynağı 
olur. Ses o kadar bozulmamıș ve güçlü gelir ki 

kendinizi kolayca egzersizinize kaptırabilir; 
müziğinizi ve filmlerinizi en iyi șekilde 
duyabilirsiniz.

Kevlar destekli kablo

ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için 
özel olarak tasarlanmıștır. Kevlar kaplamalı 
kabloları, yırtılma ve kopmaya karșı iyi bir 
șekilde korunup en zorlu ortamlara ve 
egzersizlere dayanabilir.

Güçlü bas

Egzersiz temposuna girmenizi sağlayacak 
sağlam bir ritimden daha iyi bir șey yoktur. 
ActionFit kulaklıklarla, ritimleriniz her türlü 
rutini artıracak muhteșem derinlik ve dinamik 
basla güçlendirilerek bir üst seviyeye çıkmanızı 
sağlar.

Yansıtıcı durdurma kapağı

Kabloda yansıtıcı durdurma kapağı

S, M, L, kapaklar

Optimum oturma için 3 kulak kapağı boyutu 
seçeneği

Yumușak silikon kapaklar

ActionFit kulaklıklarınız, kulaklarınıza güvenli 
bir șekilde oturmak için özel olarak tasarlanmıș 
ultra yumușak silikon kulaklık kapaklarıyla 
birlikte verilir. Silikon kapaklar o kadar rahattır 
ki, kulaklıklarınızı hiç çıkarmak 
istemeyebilirsiniz.
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Ses
• Diyafram: Mylar dome
• Tip: Dinamik
• Ses bobini: CCAW
• Akustik sistem: Kapalı
• Frekans tepkisi: 15 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç giriși: 20 mW
• Hassasiyet: 102 dB
• Hoparlör çapı: 9 mm

Bağlantı
• Kablo tipi: OFC
• Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: Altın kaplama

Aksesuarlar
• Saklama çantası

Ambalaj boyutları
• EAN: 69 23410 71655 9
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,0559 kg
• Net ağırlık: 0,022 kg
• Dara ağırlığı: 0,0339 kg
• Raf yerleșimi tipi: Sahte

İç Karton
• GTIN: 2 69 23410 71655 3
• Ambalaj sayısı: 3
• Brüt ağırlık: 0,2007 kg
• İç karton (L x G x Y): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Net ağırlık: 0,066 kg
• Dara ağırlığı: 0,1347 kg

Dıș Karton
• GTIN: 1 69 23410 71655 6
• Ambalaj sayısı: 24
• Brüt ağırlık: 1,8886 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Net ağırlık: 0,528 kg
• Dara ağırlığı: 1,3606 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5 x 9 x 2,8 cm
• Ağırlık: 0,022 kg
•
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