
 

 

Philips ActionFit
Sportovní sluchátka

Vhodná pro použití uvnitř
Odolná vůči potu a vodě
držák do ucha

SHQ3400CL
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ortovní sluchátka s držákem za uši

chátka Philips Actionfit NoLimits vám pomohou udržet soustředěnost a motivaci, když 
 potřebujete nejvíce. Díky držáku za uši a ultralehké konstrukci odolné proti potu si 
ijete skvělý zvuk, který je stejně intenzivní jako vaše cvičení.

Intenzita
• Vysoce kvalitní zvuk vás žene k lepším výkonům
• Ponořte se do tréninku díky izolaci hluku

Freedom
• Mimořádné pohodlí při cvičení: 7,1 g, mimořádně lehká sluchátka
• Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí přizpůsobitelné nasazení
• 3 velikosti nástavců pro optimální pohodlí
• Včetně spony pro cvičení bránící zamotání kabelů

ochrana
• Ideální pro intenzivní tréninky – voděodolné podle normy IPX4
• Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost
• Sportovní pouzdro pro snadné skladování
• Omývatelný po cvičení



 3 velikosti nástavců
Dodávají se se 3 páry ušních nástavců v různých 
rozměrech, aby co nejlépe padly.

Nastavitelný držák za uši
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku 
za uši zajišťují sluchátka ActionFit nasazení, které je 
bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout 
sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku 
nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně 
sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli 
trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na 
místě, ať se děje co se děje.

Velmi odolný Kevlarový® kabel
Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění 
odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je 
dobře chráněn před potrháním a prasknutím a 
dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.

Vysoce výkonný zvuk
8,6 mm reproduktory poskytují vysoce výkonný zvuk 
a pomáhají vám tak podávat špičkové osobní výkony.

Izolace hluku
Sluchátka do uší zcela utěsní ušní kanál, čímž 
uživatele efektivně izolují od okolních zvuků. 
Ergonomické zvukovody navíc dokonale padnou.

Odolné proti potu a vodě
Nebojte se zapotit nebo vydat do dravých živlů. 
Hodnocení IPX4 znamená, že se pot ani trénink 
v dešti neznamenají vlhkost ve sluchátku.

Cvičení bez zamotání kabelů
Díky sponě na kabely vám kabely nebudou překážet 
při vaší snaze překonat sebe sama.

Velice lehká konstrukce
Sluchátka ActionFit váží pouhých 7,1 gramů, takže 
jsou mimořádně lehká a nosit je je jednoduše 
potěšení. Při tréninku je ve skutečnosti budete sotva 
cítit – uslyšíte pouze vynikající, silný zvuk, který vám 
umožní zaměřit se na trénink a neztratit motivaci.

Sportovní pouzdro
Uchovávejte sluchátka v bezpečí prodyšného 
pouzdra se snadným přístupem a přenosností.

Omyvatelný
Sluchátka vyrobená z vodě odolných materiálů 
umožňují omývání pod tekoucí vodou.
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Zvuk
• Membrána: PET
• Kmitočtová charakteristika: 6 – 24 000 Hz
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 16 ohm
• Maximální příkon: 20 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm

Design
• Barva: Limetková žlutá

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5 mm
• Délka kabelu: 1,2 m
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacené

Příslušenství
• Ušní nástavce: 3 velikosti S, M, L
• Pouzdro pro skladování: Ano

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,43 lb
• Hrubá hmotnost: 0,195 kg
• GTIN: 2 69 25970 70971 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Vnitřní obal (D x Š x V): 7,1 x 3,2 x 4,1 palců
• Čistá hmotnost: 0,142 lb

• Čistá hmotnost: 0,0645 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,1305 kg
• Hmotnost obalu: 0,288 lb

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 4,065 lb
• Hrubá hmotnost: 1,844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70971 9
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 15 x 7,1 x 9,8 palců
• Čistá hmotnost: 1,138 lb
• Čistá hmotnost: 0,516 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 1,328 kg
• Hmotnost obalu: 2,928 lb

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 1 x 6,9 x 3,7 palců
• EAN: 69 25970 70971 2
• Hrubá hmotnost: 0,0547 kg
• Hrubá hmotnost: 0,121 lb
• Čistá hmotnost: 0,047 lb
• Čistá hmotnost: 0,0215 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Hmotnost obalu: 0,073 lb
• Hmotnost obalu: 0,0332 kg
• Typ umístění poličky: Obojí
•

Specifikace
Sportovní sluchátka
Vhodná pro použití uvnitř Odolná vůči potu a vodě, držák do ucha
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