
 

 

Philips ActionFit
Sportsøretelefoner

Elementer på 8,6mm / lukket 

bakside

Ørekrok

SHQ3300LF
Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

Sikker tilpassing og veldig lett
Actionfit SHQ3300-hodetelefonene er lette, tåler svette og har justerbar ørebøyle, slik at 
du kan fokusere på treningen uten å miste motivasjonen. Tren i vei med utrolig lyd og 
komfort uten like.

Intensitet
• Lyd av høy ytelse gir deg bedre yteevne
• Øretelefoner inne i ørene gir lydisolering

Freedom
• Vekt på kun 7,1 g gir ultimat komfort*
• Øretupper i tre størrelser for optimal passform
• Justerbar ørekrok for personlig tilpasning
• Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

beskyttelse
• Tåler svette og regn – perfekt for all slags trening
• Sporty bæreveske for enkel oppbevaring
• Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet
winner



 Øretupper i tre størrelser

Øretupper i tre størrelser for optimal 
passform

Vekt på kun 7,1 g*

Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 
7,1g og er så lette og komfortable at du 
glemmer at du bruker dem. De hjelper til med 
å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut 
den siste kilometeren.

Justerbar ørekrok

En justerbar ørekrok sørger for at ActionFit 
SHQ3300-hodetelefonene passer perfekt til 

ørene. Bare ta på hodetelefonene, og skyv den 
justerbare kroken opp eller ned for å tilpasse. 
Hodetelefonene holder seg på plass uansett 
treningsform eller terreng.

Kabelklemme

En kabelklemme følger med når du kjøper 
ActionFit-øretelefonene, og sørger for at 
ledningene ikke er i veien når du ligger i 
hardtrening.

Sporty bæreveske for enkel
Sporty bæreveske for enkel oppbevaring

Kevlar®-forsterket kabel

Kevlar®-forsterkede hodetelefoner overlever 
selv de hardeste treningsøktene.

Svette- og fuktighetstett

Svette eller regn er ingen hindring når du 
legger deg i hardtrening og hører på 
favorittlåtene dine. Disse ActionFit-
sportshodetelefonene er laget med materialer 
som er svettebestandige og vanntette, noe 
som gjør dem til en perfekt treningspartner 
uansett vær.

Lyd av høy ytelse

8,6 mm neodymdrivere serverer deg med lyd 
av høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Lydisolering
Øretelefoner inne i ørene forsegler 
ørekanalen, noe som gir god isolering. De 
ovale akustiske rørene er ergonomisk 
optimalisert for å sikre at du får god passform.
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Lyd
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhet: 107 dB
• Maksimal inngangseffekt: 20 mW
• Høyttalerdiameter: 8,6 millimeter
• Magnettype: Neodym
• Akustisk system: Lukket
• Frekvensområde: 6–24 000 Hz

Utforming
• Farge: Limegul og hvit

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kontaktoverflate: Gullbelagt

Tilbehør
• Kabelhåndtering: Kabelklemme
• Oppbevaringsetui
•
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* Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.
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