Philips ActionFit
Fones de ouvido
esportivos com gancho
para orelha

ActionFit
Gancho para orelha
Rosa

Em sintonia com os esportes
Com gancho ajustável para orelha que garante um encaixe seguro
Com gancho ajustável patenteado para orelha, os levíssimos SHQ3200 à prova de suor
permitem focar apenas nos exercícios da academia, sem perder a motivação. Além de
motivá-lo, eles são tão leves que você não percebe que está usando.
Desenvolvido para um encaixe seguro e confortável
• Gancho ajustável para orelha patenteado para um encaixe seguro
• 3 opções de tamanho de protetor de ouvido para um encaixe ideal
• Protetores de silicone ultramacios perfeitamente encaixáveis

SHQ3200PK

Desenvolvido para alto desempenho
• À prova de suor e chuva – ideal para qualquer tipo de exercício
• Fones de ouvido de 8g para ajuste excelente e conforto por sua leveza
• Cabo reforçado Kevlar para excelente durabilidade
• Sobretampa refletora no cabo
• Clipe do cabo e bolsa protetora para fácil utilização e armazenamento
Excelente qualidade de som com reforço de graves
• Som excelente gerado por drivers de 9mm
• Grave potente para estimular a motivação

Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha

SHQ3200PK/28

ActionFit Gancho para orelha, Rosa

Destaques
Gancho ajustável para orelha

Um som tão puro e potente que você será
facilmente envolvido pelo seu exercício – e
obterá o melhor de sua música e movimentos.

Sobretampa refletora

Cabos reforçados Kevlar

Com seu gancho ajustável para orelha
patenteado, os fones de ouvido ActionFit
garantem um encaixe perfeito, seguro e
confortável. Basta fixar os fones de ouvido em
suas orelhas e deslizar o gancho ajustável para
cima ou para baixo, até encaixar perfeitamente
em suas orelhas. Agora está tudo pronto para
encarar qualquer terreno ou exercício – seus
fones de ouvido permanecerão no lugar,
independentemente do que estiver fazendo.
Clipe e bolsa
Fones de ouvido ActionFit vêm c/ clipe e bolsa
p/ fácil organiz. e armaz. seguro dos cabos.
Aproveite o exercício c/ liberdade c/ a presilha,
e guarde os fones de ouvido na bolsa. Treine s/
preocupação!

Sobretampa refletora no cabo
Protetores P, M e G
Seus fones de ouvido ActionFit foram
especialmente desenvolvidos para oferecer
durabilidade e resistência. Seu cabo revestido
Kevlar é protegido contra rompimentos e
quebras, e resiste a ambientes (e exercícios)
extremos.
Graves potentes

3 opções de tamanho de protetor de ouvido
para um encaixe ideal
Protetores de silicone macios

Som excelente

Não há nada melhor que um ritmo contínuo
durante a prática de exercícios. Com fones de
ouvido ActionFit, sua música é potencializada
com graves incrivelmente dinâmicos e
profundos que estimulam qualquer rotina,
levando-a a níveis excelentes.
Os fones de ouvido ActionFit possuem drivers
avançados de 9mm especificamente
desenvolvidos para gerar um som excelente.

Seus fones de ouvido ActionFit vêm com
protetores de ouvido de silicone ultramacios
especialmente desenvolvidos para um encaixe
perfeito em suas orelhas. Eles são tão
confortáveis que você nunca mais vai querer
tirá-los.

Fones de ouvido esportivos com gancho para orelha
ActionFit Gancho para orelha, Rosa

Especificações
Som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diafragma: Cúpula de mylar
Resposta em frequência: 15 - 22 000 Hz
Impedância: 16 Ohm
Sensibilidade: 102 dB
Tipo: Dinâmico
Diâmetro da caixa acústica: 9 mm
Entrada de energia máxima: 20 mW
Bobina de voz: CCAW
Sistema acústico: Fechado

Conectividade
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Conector: 3,5 mm
Comprimento do cabo: 1 m
Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
Acabamento do conector: Folheado a ouro
Tipo de cabo: OFC

Acessórios

• Estojo para armazenamento

Embalagem interna
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Peso bruto: 0,47 lb
Peso bruto: 0,213 kg
GTIN: 2 06 09585 23379 3
Embalagem interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
Embalagem interna (L x L x A):
7,1 x 3,2 x 4,1 polegadas
Peso líquido: 0,146 lb
Peso líquido: 0,066 kg
Número de embalagens para o cliente: 3
Peso da embalagem: 0,324 lb
Peso da embalagem: 0,147 kg

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):

1,6 x 2,5 x 0,9 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P):
3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Peso: 0,022 kg
• Peso: 0,049 lb

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
3,7 x 6,9 x 1 polegadas
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso bruto: 0,132 lb
• Peso líquido: 0,049 lb
• Peso líquido: 0,022 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,038 kg
• Peso da embalagem: 0,083 lb
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• UPC: 6 09585 23379 9

Embalagem externa
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Peso bruto: 4,381 lb
Peso bruto: 1,987 kg
GTIN: 1 06 09585 23379 6
Embalagem externa (L x L x A):
38 x 18,1 x 24,5 cm
Embalagem externa (L x L x A):
15 x 7,1 x 9,6 polegadas
Peso líquido: 1,164 lb
Peso líquido: 0,528 kg
Número de embalagens para o cliente: 24
Peso da embalagem: 3,217 lb
Peso da embalagem: 1,459 kg
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