
 

 

Philips ActionFit
Headphone olahraga 
earhook

ActionFit
Earhook
Putih

SHQ3200WT
Didesain untuk Olahraga

Dengan earhook yang bisa disesuaikan agar aman saat dikenakan

Dengan earhook yang bisa disesuaikan, headphone SHQ3200 yang ringan dan tahan keringat 

memungkinkan Anda fokus pada olahraga yang sedang dilakukan, tanpa kehilangan motivasi. Jika bukan 

karena suara luar biasanya yang membuat Anda terus beraktivitas, Anda takkan merasa sedang memakai 

earhook ini.

Dirancang agar terpasang aman dan nyaman
• Ear hook bisa disesuaikan yang sudah dipatenkan agar aman saat dikenakan
• 3 pilihan ukuran ear-cap agar pas optimal
• Penutup silikon ultra-lembut pas dan nyaman di telinga

Dirancang untuk kinerja tinggi
• Tahan keringat dan hujan – cocok untuk semua olahraga
• Headphone 8 g yang nyaman dipakai dan ringan
• Kabel berlapis Kevlar untuk daya tahan terbaik
• Klip kabel dan kantong pelindung untuk penggunaan dan penyimpanan mudah
• Penghenti reflektif pada kabel

Suara luar biasa dengan dentum bass tambahan
• Suara luar biasa yang dihasilkan oleh driver 9 mm
• Bass dahsyat untuk menambah semangat



 Ear hook bisa disesuaikan

Dengan ear hook yang dapat disesuaikan dan 
sudah dipatenkan, headphone ActionFit dijamin 
akan pas, aman, dan nyaman saat dikenakan. 
Kaitkan headphone di daun telinga dan geser 
pengait yang bisa disesuaikan ke atas atau 
bawah agar pas di telinga. Anda kini siap 
menaklukkan segala jenis olahraga atau medan 
– headphone akan tetap terpasang apa pun 
kondisinya.

Klip dan kantong
Headphone ActionFit dilengkapi dengan klip 
dan kantong sendiri untuk pengelolaan kabel 
dan penyimpanan yang mudah. Nikmati 
olahraga tanpa kabel kusut dengan klip, lalu 
simpan headphone di dalam kantong berpori. 
Tak perlu khawatir terkena keringat!

Suara luar biasa

Headphone ActionFit unggul berkat driver 9 
mm yang disetel sempurna, yang didesain untuk 
menghasilkan suara luar biasa. Suara yang 
begitu nyata dan dahsyat sehingga Anda bisa 
larut dalam olahraga begitu saja – dan 
sepenuhnya menikmati musik dan gerakan 
Anda.

Kabel berlapis Kevlar

Headphone ActionFit didesain khusus agar 
kuat dan awet. Kabelnya berlapis Kevlar 
sehingga tidak mudah sobek dan patah, dan bisa 
bertahan di kondisi juga olahraga ekstrem.

Bass dahsyat

Tak ada yang lebih baik daripada musik yang 
asyik untuk menemani Anda berolahraga. 
Dengan headphone ActionFit, musik Anda 
didukung bass yang sangat dalam dan dinamis 
yang akan mewarnai setiap latihan, agar Anda 
bisa lebih meningkatkannya lagi.

Penghenti reflektif

Penghenti reflektif pada kabel

Penutup S, M, L

3 pilihan ukuran ear-cap agar pas optimal

Penutup silikon lembut

Headphone ActionFit dilengkapi dengan ear 
cap silikon ultra-lembut yang didesain khusus 
agar pas di telinga. Ear cap ini sangat nyaman 
sehingga Anda tidak ingin melepaskannya.

Tahan keringat dan hujan

Headphone ActionFit didesain khusus untuk 
gaya hidup aktif. Apa pun jenis olahraga yang 
Anda sukai, headphone ini tahan panas, hujan, 
dan keringat! Dibuat dengan bahan tahan air, 
headphone Anda nyaman serta tahan keringat 
dan hujan.
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Suara
• Diafragma: Mylar dome
• Respons frekuensi: 15 - 22.000 Hz
• Impedansi: 16 Ohm
• Kepekaan: 102 dB
• Input daya maksimum: 20 mW
• Diameter speaker: 9 mm
• Kumparan suara: CCAW
• Jenis: Dinamis
• Sistem akustik: Tertutup

Desain
• Warna: Putih

Konektivitas
• Konektor: 3,5 milimeter
• Panjang kabel: 1,0 m
• Koneksi Kabel: dua-paralel, simetris
• Lapisan konektor: Berlapis emas
• Tipe kabel: OFC

Aksesori
• Kantung penyimpan

Kardus Dalam
• Berat kotor: 0,213 kg
• GTIN: 2 69 23410 72077 2

• Inner carton (L x L x T): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Berat bersih: 0,066 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat tara: 0,147 kg

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Berat: 0,022 kg

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 72077 8
• Berat kotor: 0,06 kg
• Berat bersih: 0,022 kg
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Berat tara: 0,038 kg
• Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar
• Berat kotor: 1,987 kg
• GTIN: 1 69 23410 72077 5
• Outer carton (L x L x T): 38 x 18,1 x 24,5 cm
• Berat bersih: 0,528 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 24
• Berat tara: 1,459 kg
•
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