
 

 

Philips ActionFit
Urheilukuulokkeet

8,6 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvasanka

SHQ3300OR
Täydellistä liikkumisen vapautta

Kevyet ja napakasti istuvat
Kevyillä, säädettävillä ja hikoilua kestävillä Actionfit SHQ3300 -kuulokkeilla voit keskittyä 
harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Mahtava äänentoisto ja uskomattoman kevyet 
korvasangat tekevät treenistä nautinnon.

Voimakkuus
• Erinomainen äänenlaatu ja suorituskyky
• Ääntä eristävät nappikuulokkeet

Vapaus
• Erittäin mukavat käyttää, paino vain 7,1 g*
• Säädettävä korvasanka yksilölliseen käyttöön
• 3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden
• Johtopidike estää johdon sotkeentumisen treenin aikana

suojaus
• Hikoilun ja kosteuden kestävä – sopivat hyvin urheiluun
• Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden
• Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen
winner



 Kolmet eri kokoiset korvatyynyt

3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen 
istuvuuden

Paino vain 7,1 g*

Actionfit-urheilukuulokkeet painavat vain 
7,1 grammaa ja ovat niin mukavat päässä, että 
unohdat pitäväsi niitä. Lisää virtaa myös lenkin 
viimeisille kilometreille!

Johtopidike

ActionFit-kuulokkeissa on kätevä johtopidike, 
joka pitää johdon pois tieltä treenin aikana.

Urheilullinen kantopussi
Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen

Kevlar®-vahvisteinen johto

Kevlar®-vahvisteinen johto kestää mukana 
kovimmassakin treenissä.

Säädettävä korvasanka

Säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit 
SHQ3300 -kuulokkeet takaavat täydellisen 
istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse 
ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai 
alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. 
Treenaa mitä tahansa, missä tahansa 
maastossa. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan 
kaikissa tilanteissa.

Kestävät hikeä ja kosteutta

Hiki tai sade ei estä sinua kuuntelemasta 
lempimusiikkiasi urheilun aikana. Actionfit-
urheilukuulokkeet ovat veden- ja hienkestävät, 
joten ne voi ottaa mukaan kelillä kuin kelillä.

Erinomainen äänenlaatu

8,6 mm:n neodyymielementit tuottavat 
laadukkaan äänen ja kannustavat sinua 
ylittämään itsesi.

Äänieristys
Nappikuulokkeet luovat korvakäytävään tiiviin 
äänieristyksen. Ergonomiset ovaalinmuotoiset 
ääniputket takaavat miellyttävän istuvuuden.
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Kohokohdat
Urheilukuulokkeet
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvasanka
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Ääni
• Kalvo: PET
• Taajuusvaste: 6–24 000 Hz
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 20 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm

Muotoilu
• Väri: Oranssi

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

Lisätarvikkeet
• Säilytyspussi
•

SHQ3300OR/00

Tekniset tiedot
Urheilukuulokkeet
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvasanka

* IPX4- ja IPX7-standardit kuulokkeille ja IPX2-standardi kuulokkeille.
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