
 

 

Philips ActionFit
Sporta austiņas ar 
mikrofonu

8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Aizauss cilpiņa

SHQ3305WS
Baudiet brīvību. Nekad neapstājieties

Drošas un īpaši vieglas
Vieglas, aizsargātas pret sviedriem un aprīkotas ar regulējamu aizauss stiprinājumu – 
Actionfit SHQ3305 austiņas ļauj jums koncentrēties uz treniņu, nezaudējot motivāciju. 
Trenējieties aizraujošas mūzikas pavadījumā ar izcilu komforta līmeni.

Sasniedziet vairāk
• Spēcīgs skanējums izcilam sportiskam sniegumam
• Ievietojamas austiņas nodrošina skaņas izolāciju

Brīvība
• 7,1 g īpaši viegla konstrukcija maksimālam komfortam*
• 3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam
• Regulējama aizauss cilpiņa personalizētam komfortam
• Iekļauts vada fiksators drošām sporta nodarbībām

aizsardzība
• Izturīgas pret sviedriem un mitrumu – ideāli piemērotas jebkādam treniņam
• Kevlar® vads maksimālai izturībai
• Sportiska pārnēsāšanas somiņa vieglai glabāšanai

Vienkārša saziņas uzturēšana
• Tālvadība un mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem



 3 ausu uzgaļu izmēri

3 ausu uzgaļu izmēri optimālam komfortam

7,1 g īpaši viegla konstrukcija*

Tikai 7,1 g smagās Actionfit sporta austiņas ir 
tik vieglas un komfortablas, ka jūs aizmirsīsiet 
par to valkāšanu. Tās ir ideāli piemērotas, lai 
palīdzētu jums pieveikt grūtos pēdējos 
kilometrus.

Regulējama aizauss cilpiņa

Regulējama aizauss cilpiņa nodrošina, ka 
ActionFit SHQ3300 austiņas ir perfekti 
pielāgotas jūsu ausīm. Vienkārši uzlieciet 
austiņas un pabīdiet regulējamo cilpiņu uz 
augšu vai uz leju, lai tās piegulētu stingri. 
Neatkarīgi no treniņa vai trases jūsu austiņas 
joprojām būs komfortablas.

Vada fiksators

Kopā ar ActionFit austiņām tiek piegādāts vada 
fiksators, kas neļauj vadam nokļūt jūsu ceļā, kad 
jūs mēģināt sasniegt maksimālo rezultātu.

Sportiska pārnēsāšanas somiņa
Sportiska pārnēsāšanas somiņa vieglai 
glabāšanai

Zvanīšana brīvroku režīmā

Tālvadība un mikrofons pārslēgšanai no 
mūzikas uz zvaniem

Spēcīgs skanējums

8,6 mm neodīma skaļruņi sniedz spēcīgu 
skanējumu, lai jūs sasniegtu vislabākos 
rezultātus.

Kevlar® vads

Kevlar® austiņu vadi ir pietiekami izturīgi, lai 
izturētu pat visskarbākos treniņus.

Skaņas izolācija
Ievietojamas austiņas nodrošina ciešu 
blīvējumu ausu kanālā, kas nodrošina spēcīgu 
izolācijas efektu. Mūsu ovālie akustikas kanāli ir 
ergonomiski optimizēti, lai nodrošinātu izcilu 
komfortu.

Izturīgas pret sviedriem un mitrumu

Sviedri un lietus vairs ilgāk netraucēs jums 
vingrot iecienīto dziesmu pavadībā. Šo 
Actionfit sporta austiņu materiāli ir izturīgi pret 
sviedriem un ūdeni, padarot tās par ideālu 
treniņu kompanjonu neatkarīgi no 
laikapstākļiem.
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Izceltie produkti
Sporta austiņas ar mikrofonu
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr. Aizauss cilpiņa
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Skaņa
• Membrāna: PET
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Jutība: 107 dB
• Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
• Skaļruņa diametrs: 8,6 mm
• Magnēta veids: Neodīms
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Frekvences reakcija: 6 – 24 000 Hz

Dizains
• Krāsa: Balta

Savienojamība
• Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
• Vada garums: 1,2 m
• Savienotājs: 3,5 mm
• Savienotāja apdare: apzeltīts
• Savienotāja apdare: Apzeltīts

Piederumi
• Vadu pārvaldība: Vada fiksators
• Uzglabāšanas somiņa

Iesaiņojuma izmēri
• EAN: 69 25970 70023 8
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Bruto svars: 0,0563 kg
• Neto svars: 0,0231 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Taras svars: 0,0332 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,1999 kg
• GTIN: 2 69 25970 70023 2
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Neto svars: 0,0693 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,1306 kg

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,8822 kg
• GTIN: 1 69 25970 70023 5
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Neto svars: 0,5544 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Taras svars: 1,3278 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
• Svars: 0,0231 kg
•
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