
 

 

Philips ActionFit
Ακουστικά με άγκιστρο 
αυτιού για σπορ

ActionFit
Με κλιπ αυτιού
Αστραφτερό μοβ

SHQ3200PP
Για σπορ

Με ρυθμιζόμενο άγκιστρο αφτιού, για ασφαλή εφαρμογή
Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο αφτιού, το οποίο είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα 

ελαφριά και ανθεκτικά στον ιδρώτα SHQ3200 σας επιτρέπουν να εστιάζετε στη γυμναστική σας, 

χωρίς να χάνετε ούτε λεπτό την ενέργεια ή την όρεξή σας. Κι αυτό, όχι μόνο χάρη στον 

εκπληκτικό ήχο που συνεχίζει και συνεχίζει, αλλά και επειδή δεν καταλαβαίνετε καν ότι τα 

φοράτε!

Σχεδιασμένα για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
• Πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού για ασφαλή εφαρμογή
• 3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή
• Εξαιρετικά μαλακά καλύμματα από σιλικόνη που εφαρμόζουν άνετα στα αυτιά σας

Σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση
• Ανθεκτικό στον ιδρώτα και αδιάβροχο – ιδανικό για τη γυμναστική σας
• Ακουστικά βάρους 8 γρ. για άψογη εφαρμογή και άνεση
• Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar για εξαιρετική αντοχή
• Ανακλαστικό στοπ στο καλώδιο
• Κλιπ καλωδίων και προστατευτική θήκη για εύκολη χρήση και αποθήκευση

Εξαιρετικός ήχος, με φοβερή ενίσχυση μπάσου
• Εκπληκτικός ήχος, από οδηγούς 9 χιλ.
• Πανίσχυρα, τονωτικά μπάσα



 Ρυθμιζόμενο άγκιστρο αυτιού
Με το πατενταρισμένο ρυθμιζόμενο άγκιστρο 
αυτιού, τα ακουστικά ActionFit σας προσφέρουν 
απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Απλώς 
εφαρμόστε τα άγκιστρα στα αυτιά σας και σύρετέ 
τα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Τώρα είστε 
πανέτοιμοι για τη γυμναστική σας, ό,τι κι αν 
προβλέπει το πρόγραμμα: τα ακουστικά θα 
μείνουν στα αυτιά σας, ο κόσμος να χαλάσει.

Κλιπ και θήκη
Τα ακουστικά ActionFit συνοδεύονται από κλικ 
καλωδίων και θήκη για εύκολη διαχείριση 
καλωδίων και ασφαλή αποθήκευση. Απολαύστε τη 
γυμναστική σας απαλλαγμένοι από τον μπελά των 
καλωδίων με το πρακτικό κλιπ και έπειτα 
τοποθετήστε τα ακουστικά σας σε αυτή τη θήκη 
που αναπνέει. Μέγιστη άνεση και πρακτικότητα!

Εκπληκτικός ήχος
Τα ακουστικά ActionFit διαθέτουν άψογα 
ρυθμισμένους οδηγούς 9 χιλ. που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να παράγουν εξαιρετικό ήχο. 
Έναν ήχο τόσο καλό και δυνατό, που σας 
καθηλώνει και σας βοηθά να αξιοποιείτε στο 
έπακρο τόσο τη μουσική όσο και τη γυμναστική 
σας.

Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar
Τα ακουστικά ActionFit είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για αντοχή που διαρκεί. Το καλώδιο με επικάλυψη 
Kevlar είναι καλά προστατευμένο έναντι φθορών 
και θραύσεων και μπορεί να αντέχει ακόμη και στα 
πιο ακραία περιβάλλοντα.

Πανίσχυρο μπάσο
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα στιβαρό, 
δυνατό ήχο για να μπεις στο ρυθμό της άσκησης... 
Με τα ακουστικά ActionFit, τα υπέροχα βαθιά και 
δυναμικά μπάσα ενισχύουν την κάθε σας κίνηση, 
για να αξιοποιείτε την προπόνηση στο έπακρο.

Ανακλαστικό στοπ
Ανακλαστικό στοπ στο καλώδιο

Καλύμματα S, M, L
3 μεγέθη καλυμμάτων για άψογη εφαρμογή

Μαλακά καλύμματα από σιλικόνη
Τα ακουστικά ActionFit διαθέτουν εξαιρετικά 
μαλακά καλύμματα από σιλικόνη, ειδικά 
σχεδιασμένα να εφαρμόζουν άψογα στα αυτιά 
σας. Είναι τόσο άνετα, που δεν θα θέλετε να τα 
βγάλετε ποτέ!

Ανθεκτικό στον ιδρώτα και τη βροχή
Τα ακουστικά ActionFit είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για το δραστήριο τρόπο ζωής σας. Όποιο σπορ ή 
είδος γυμναστικής κι αν προτιμάτε, τα ακουστικά 
σας είναι απολύτως ανθεκτικά στη ζέστη, τα υγρά 
και τον ιδρώτα! Φτιαγμένα με κορυφαία 
αδιάβροχα υλικά, τα ακουστικά σας είναι άνετα, 
αδιάβροχα και ανθεκτικά στον ιδρώτα.

Εξαιρετικά ελαφριά, μόλις 8 γρ.
Το βάρος των ακουστικών ActionFit είναι μόλις 8 
γρ., γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά ελαφριά 
και άνετα. Στην πραγματικότητα, ούτε που θα 
νιώθετε ότι τα φοράτε – το μόνο που θα μαρτυρά 
την παρουσία τους θα είναι ο υπέροχος, 
φανταστικός ήχος που θα σας βοηθά να 
διατηρείτε τη συγκέντρωση και την ενέργειά σας.
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Ήχος
• Διάφραγμα: PET
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Ευαισθησία: 102 dB
• Τύπος: Δυναμικό
• Διάμετρος ηχείου: 9 χιλ.
• Μέγιστη ισχύς: 20 mW
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου

Σχεδίαση
• Χρώμα: Αστραφτερό μοβ

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ
• Μήκος καλωδίου: 1,0 ιγ
• Σύνδεση καλωδίων: διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυσο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Θήκη φύλαξης

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,2007 κ.
• GTIN: 2 87 12581 68804 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18 x 8,2 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,066 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,1347 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

5 x 9 x 2,8 εκ.
• Βάρος: 0,022 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,5 x 2,5 εκ.
• EAN: 87 12581 68804 2
• Μικτό βάρος: 0,0559 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,022 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,0339 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,8886 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68804 9
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38 x 18,1 x 24,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,528 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 1,3606 κ.
•

Προδιαγραφές
Ακουστικά με άγκιστρο αυτιού για σπορ
ActionFit Με κλιπ αυτιού, Αστραφτερό μοβ
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