
 

 

Philips ActionFit
Sporthoofdtelefoon

Drivers van 8,6 mm/gesloten 

achterzijde

Oorhaken

SHQ3300LF
Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid
Goede pasvorm en licht
Dankzij het verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en zweetbestendige Actionfit 
SHQ3300-hoofdtelefoon volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te 
worden. Train met fantastisch geluid en maximaal comfort.

Intensiteit
• Hoogwaardig geluid levert topprestaties
• Oortelefoon voor geluidsisolatie

Freedom
• Ultralicht ontwerp van 7,1 g voor ultiem comfort*
• Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm
• Instelbaar oorhaakje voor persoonlijke pasvorm
• Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

bescherming
• Zweet- en vochtdicht - ideaal voor elke workout
• Sportieve etui voor eenvoudig opbergen
• Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
winner



 3 maten oordopjes

Oordopjes in 3 maten voor een perfecte 
pasvorm

Ultralicht ontwerp van 7,1 g*

Met een gewicht van slechts 7,1 g zijn deze 
ActionFit-sportoortelefoons zo licht en 
comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze 
draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de 
laatste zware kilometers.

Instelbaar oorhaakje

Een instelbaar oorhaakje zorgt ervoor dat de 
ActionFit SHQ3300-hoofdtelefoon perfect om 

uw oren past. Zet de hoofdtelefoon op en 
schuif het instelbaar oorhaakje omhoog of 
omlaag voor een goede pasvorm. Hoe en waar 
u ook sport, uw hoofdtelefoon blijft altijd 
comfortabel zitten.

Kabelklem

De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met 
een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt 
houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Sportieve etui voor eenvoudig
Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

Met Kevlar® verstevigde kabel

De met Kevlar® verstevigde kabels op de 
hoofdtelefoon zijn sterk genoeg om zelfs de 
zwaarste trainingen te doorstaan.

Zweet- en vochtdicht

Zweet of regen houden u niet langer tegen om 
het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw 
favoriete muziek. De materialen van deze 
ActionFit-sporthoofdtelefoon zijn zweet- en 
waterbestendig, waardoor ze onder elke 
weersomstandigheid het perfecte 
trainingsmaatje zijn.

Hoogwaardig geluid

De neodynium-drivers van 8,6 mm pompen 
hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor 
je tot het uiterste kunt gaan.

Geluidsisolatie
De oortelefoons hebben een nauwsluitende 
pasvorm in het gehoorkanaal, wat zorgt voor 
een sterk isolerend effect. Onze ovale 
akoestische oortjes zijn ergonomisch 
geoptimaliseerd voor een perfecte pasvorm.
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Geluid
• Diafragma: PET
• Impedantie: 16 ohm
• Gevoeligheid: 107 dB
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Magneettype: Neodymium
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentiebereik: 6 - 24.000 Hz

Ontwerp
• Kleur: Lime Yellow en Wit

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Afwerking van aansluiting: Verguld

Accessoires
• Kabelbeheer: Kabelklem
• Opbergetui
•
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* IPX4- en IPX7-gecertificeerd voor hoofdtelefoons en IPX2-
gecertificeerd voor headsets.
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