
 

 

Philips ActionFit
Sluchátka s držákem za uši

ActionFit
Držák za uši
Nachová

SHQ3200PP
Přizpůsobeno pro sport

S nastavitelným držákem za uši, takže bezpečně padnou
Díky jedinečnému, patentovanému držáku za uši s možností nastavení vám lehká sluchátka 
SHQ3200 odolná proti potu umožní zaměřit se během tréninku na cokoli chcete, aniž byste 
ztratili motivaci. Nebýt zvuku, který vám nedovolí zastavit, sotva byste sluchátka cítili.

Design, který bezpečně a pohodlně padne
• Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí bezpečné nasazení
• Výběr ze tří velikostí náušníků pro optimální nasazení
• Mimořádně jemné silikonové náušníky drží pohodlně v uších

Určeno pro vysoký výkon
• Odolná proti potu a dešti – dokonalá pro jakýkoli trénink
• Sluchátka o hmotnosti 8 g skvěle padnou a zajišťují mimořádné pohodlí, protože jsou lehounká
• Kabel vyztužený kevlarem pro dokonalou odolnost
• Odrazová zarážka na kabelu
• Spona na kabely a ochranné pouzdro pro snadné použití a skladování

Vynikající zvuk se zdůrazněním basů
• Vynikající zvuk z 9mm reproduktorů
• Výkonné basy pro posílení motivace



 Nastavitelný držák za uši
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku 
za uši zajišťují sluchátka ActionFit dokonalé nasazení, 
které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí 
zasunout sluchátka za uši a posouváním 
nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit 
polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste 
připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – 
vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se 
děje.

Spona a pouzdro
Sluchátka ActionFit se dodávají s doplňkovou 
sponou a pouzdrem, které slouží ke snadné správě 
kabelů a bezpečnému skladování. Vychutnejte si 
trénink bez zaplétání díky sponě a poté uložte 
sluchátka do prodyšného pouzdra. Nedá vám to 
zabrat!

Vynikající zvuk
Sluchátka ActionFit se mohou pochlubit jemně 
vyladěnými 9mm reproduktory, jejichž speciální 
design generuje vynikající zvuk. Zvuk je tak čistý a 
silný, že se snadno ponoříte do tréninku – a hudbu i 
pohyb si tak vychutnáte naplno.

Kabel vyztužený kevlarem
Sluchátka ActionFit mají speciální design pro zajištění 
odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je 
dobře chráněn před potrháním a prasknutím a 
dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.

Výkonné basy
Pokud má váš trénink získat ten pravý rytmus, nic 
nepomůže tak, jako pevný rytmus v hudbě. Sluchátka 
ActionFit k tomu přispějí úžasně hlubokými a 
dynamickými basy, které se stanou součástí každého 
pravidelného tréninku a umožní vám dostat se na 
vyšší úroveň.

Odrazová zarážka
Odrazová zarážka na kabelu

Náušníky velikosti S, M, L
Výběr ze tří velikostí náušníků pro optimální nasazení

Náušníky z měkkého silikonu
Sluchátka ActionFit se dodávají s náušníky 
z mimořádně měkkého silikonu. Jsou speciálně 
navrženy tak, aby v uších dokonale seděly. A jsou tak 
pohodlné, že je možná nebudete chtít vůbec odložit.

Odolná proti potu a prachu
Sluchátka ActionFit jsou navržena speciálně pro 
všechny druhy aktivního životního stylu. Ať 
sportujete nebo trénujete cokoli, vaše sluchátka 
dokážou tu zátěž zvládnout, v horku, mokru i potu! 
Jsou vyrobena z prvotřídních materiálů odolných 
proti vodě, takže jim nevadí pot ani déšť.

Mimořádně lehká, 8 g
Sluchátka ActionFit váží pouhých osm gramů, takže 
jsou mimořádně lehká a nosit je je jednoduše 
potěšení. Při tréninku je ve skutečnosti budete sotva 
cítit – uslyšíte pouze vynikající, silný zvuk, který vám 
umožní zaměřit se na trénink a neztratit motivaci.
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Zvuk
• Membrána: PET
• Kmitočtová charakteristika: 15 - 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Citlivost: 102 dB
• Typ: Dynamický
• Průměr reproduktoru: 9 mm
• Maximální příkon: 20 mW
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm
• Délka kabelu: 1,0 m
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacené
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Pouzdro pro skladování: Ano

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,2007 kg
• GTIN: 2 87 12581 68804 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 8,2 x 10,5 cm

• Čistá hmotnost: 0,066 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,1347 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 5 x 9 x 2,8 cm
• Hmotnost: 0,022 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 68804 2
• Hrubá hmotnost: 0,0559 kg
• Čistá hmotnost: 0,022 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,0339 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,8886 kg
• GTIN: 1 87 12581 68804 9
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,528 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 1,3606 kg
•

Specifikace
Sluchátka s držákem za uši
ActionFit Držák za uši, Nachová
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