
 

 

Philips ActionFit
Sportfülhallgató

Beltéri használatra a legjobb
Verejték- és vízálló
fülhorog
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llítható fülhorgos sportfülhallgató
Philips Actionfit NoLimits fülhallgató segít a koncentráció és a motiváció fenntartásában, 
ikor arra a legnagyobb szüksége van. Az állítható fülhorog és a könnyű, verejtékálló 
lakítás révén élvezheti a nagyszerű hangzást nyújtó fülhallgatót az intenzív edzések során.

Fényintenzitás
• A kiváló minőségű hang ösztönözni fogja
• A zajszigetelt kivitelnek köszönhetően elmerülhet az edzésben

Freedom
• Extra kényelem az edzés során: 7,1 g-os ultrakönnyű fülhallgató
• Szabadalmaztatott, állítható fülhorog a személyre szabott illeszkedés érdekében
• 3 fülbetétméret az optimális illeszkedés érdekében
• A tartozék kábelcsíptető gubancmentes edzést biztosít

védelem
• Ideális az intenzív edzésekhez az IPX4 vízálló kialakítással
• Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében
• Sportos hordtáska az egyszerű tároláshoz
• Edzések után mosható



 3 fülbetétméret
3 pár, különböző méretű fülbetét tartozik hozzá, így 
képes a lehető legjobb illeszkedést biztosítani.

Állítható fülhorog
A szabadalmaztatott, állítható fülhorgoknak 
köszönhetően ez az ActionFit fülhallgató biztosítja 
azt az illeszkedést, amely biztonságos és egyúttal 
kényelmes is. Csak akassza a hallgatókat a fülére, és 
csúsztassa az állítható horgot lefelé vagy felfelé, hogy 
az illeszkedés tökéletes legyen. Most már minden 
adott ahhoz, hogy hozzákezdjen az edzéshez, vagy 
nekivágjon a terepnek – a fülhallgató a helyén fog 
maradni, bármi történjék is.

Extra tartós Kevlar® kábel
Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős kialakítású. 
A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll a szakításnak és a 
törésnek, és extrém körülmények és edzések 
közben is megállja a helyét.

Kiváló minőségű hangzás
A 8,6 mm-es meghajtók kiváló minőségű hangzást 
biztosítanak, és a lehető legjobb teljesítményre 
ösztönzik Önt.

Zajszigetelt
Az in-ear fülhallgató szorosan lezárja a fül 
hallójáratát, így tökéletes zajszigetelést nyújt, 
miközben az ergonomikus akusztikus csövek 
optimális illeszkedést biztosítanak.

Verejtékálló és vízálló
Ne féljen a verejtéktől és az elemekkel való 
küzdelemtől. Az IPX4 besorolásnak köszönhetően 
leizzadhat vagy edzhet az esőben anélkül, hogy víz 
kerülne az eszközbe.

Gubancmentes edzés
Egy kábelcsíptető megakadályozza, hogy a kábelek 
zavarják a kemény edzés során.

Ultrakönnyű kialakítás
Ez az ActionFit fülhallgató mindössze 7,1 g tömegű, 
aminek következtében viselete kellemes. Edzés 
közben szinte nem is érzi, hogy a fülén van, csak hallja 
a kiváló minőségű hangot, mely segít az 
összpontosításban és fenntartja a motivációt.

Sportos hordtáska
Tartsa biztonságban fülhallgatóját a légáteresztő 
anyagból készült hordtáskában a gyors hozzáférés és 
könnyű hordozhatóság érdekében.

Lemosható
Vízálló anyagokból készült, így akár a csap alatt is 
megmoshatja a fejhallgatót.
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Hangzás
• Membrán: PET
• Frekvenciaválasz: 6 - 24 000 Hz
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális terhelhetőség: 20 mW
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm

Formatervezés
• Szín: Lime-sárga

Csatlakoztathatóság
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Kábelcsatlakozás: kettős-párhuzamos, 

szimmetrikus
• Csatlakozó kivitele: Aranybevonatú

Tartozékok
• Füldugóvégek: 3 méret: S, M, L
• Tárolótáska

Belső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,43 lb
• Bruttó tömeg: 0,195 kg
• GTIN: 2 69 25970 70971 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

7,1 x 3,2 x 4,1 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,142 lb
• Nettó tömeg: 0,0645 kg

• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,1305 kg
• Táratömeg: 0,288 lb

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 4,065 lb
• Bruttó tömeg: 1,844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70971 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38 x 18,1 x 24,8 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

15 x 7,1 x 9,8 hüvelyk
• Nettó tömeg: 1,138 lb
• Nettó tömeg: 0,516 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Táratömeg: 1,328 kg
• Táratömeg: 2,928 lb

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

1 x 6,9 x 3,7 hüvelyk
• EAN: 69 25970 70971 2
• Bruttó tömeg: 0,0547 kg
• Bruttó tömeg: 0,121 lb
• Nettó tömeg: 0,047 lb
• Nettó tömeg: 0,0215 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Táratömeg: 0,073 lb
• Táratömeg: 0,0332 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
•
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