
 

 

Philips
Korvasankakuulokkeet 
urheiluun

ActionFit
Oranssi ja harmaa

SHQ3217
Viritetty urheiluun

Säädettävä korvasanka takaa erinomaisen istuvuuden
Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3217-kuulokkeiden patentoidun korvasangan 
ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta 
äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.

Nauti musiikista ja puheluista
• Vaihda musiikin kuuntelusta puheluihin iPhone-mikrofonin ja -ohjaimen avulla

Muotoiltu istumaan tiiviisti ja miellyttävästi
• Patentoitu säädettävä korvasanka takaa varman istuvuuden
• 3 eri korvatyynykokoa ihanteelliseen istuvuuteen
• Erittäin pehmeät silikonikorvatyynyt istuvat hyvin korviisi

Huima suorituskyky
• Vaivatonta käyttöä ja säilyttämistä johdonpidikkeen ja suojaavan kantopussin avulla
• Kevlar-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden
• Heijastava tulppa johdossa
• Hikoilun ja sateen kestävä – ihanteellinen urheiluun
• Erinomaisesti sopivat, erittäin kevyet ja mukavat 8 g:n kuulokkeet

Erinomainen ääni ja bassotehostus
• 9 mm:n elementtien luoma erinomainen ääni
• Voimakas basso motivoi



 Säädettävä korvasanka

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta 
ActionFit-kuulokkeet takaavat huippuvarman ja 
mukavan istuvuuden. Sujauta korvasangat 
korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa 
ylöspäin tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiiviisti. 
Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa 
treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät 
paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Sisäänrakennettu iPhone-mikrofoni ja -
ohjain
Vaihda musiikin kuuntelusta puheluihin iPhone-
mikrofonin ja -ohjaimen avulla

Pidike ja kantopussi
ActionFit-kuulokkeiden mukana on kätevä 
pidike ja kantopussi johtojen hallintaan ja 
turvalliseen säilytykseen. Nauti treenistä ilman 
johtosotkuja pidikkeen avulla ja sujauta 
kuulokkeet hengittävään kantopussiin.

Upea ääni

ActionFit-kuulokkeissa on hienosäädetyt 9 
mm:n elementit, jotka tuottavat erinomaisen 
äänen. Ääni on niin selkeä ja voimakas, että 
uppoudut helposti kuntoiluun ja saat kaiken irti 
musiikista ja liikkeestä.

Kevlar-vahvisteinen johto

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu 
kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto 
on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se 
kestää ääriolosuhteita - kuten myös 
äärimmäistä kuntoilua.

Voimakas basso

Mikään ei edesauta oikeaa kuntoilurytmiä niin 
kuin vankka musiikin syke. ActionFit-
kuulokkeilla musiikkiasi tahdittavat mahtavan 
syvät ja dynaamiset bassoäänet, jotka auttavat 
sinua harjoittelemaan entistä intensiivisemmin.

Heijastava tulppa

Heijastava tulppa johdossa

S, M, L, tyynyt

3 eri korvatyynykokoa ihanteelliseen 
istuvuuteen

Pehmeät silikonityynyt

ActionFit-kuulokkeissa on erittäin pehmeät 
silikonikorvatyynyt, jotka on suunniteltu 
istumaan hyvin korviisi. Ne ovat niin mukavat, 
ettet ehkä halua riisua niitä.

Hikoilun- ja säänkestävä

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu 
aktiiviseen elämäntyyliin. Millaista urheilua tai 
kuntoilua harrastatkin, kuulokkeesi kestävät 
kuumuutta, kosteutta ja hikeä! Ensiluokkaisista 
vedenpitävistä materiaaleista valmistetut 
kuulokkeet ovat mukavat ja kestävät hikoilua ja 
sadetta.
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Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 71656 6
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,0566 kg
• Nettopaino: 0,0228 kg
• Taara: 0,0338 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,203 kg
• GTIN: 2 69 23410 71656 0
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettopaino: 0,0684 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,1346 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,91 kg
• GTIN: 1 69 23410 71656 3
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettopaino: 0,5472 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 1,3628 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 5 x 9 x 2,8 cm
• Paino: 0,0228 kg

Lisätarvikkeet
• Mukana: kuljetuskotelo

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Ääni
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 15 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 20 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 9 mm
• Tyyppi: Dynaamiset
• Puhekela: CCAW
•
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