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Sportowe słuchawki

Doskonałe do użytku w 
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Odporne na pot i wodę
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RZEKRACZAJ SWOJE GRANICE
ortowe słuchawki z zaczepem na ucho i możliwością dopasowania

chawki Philips Actionfit NoLimits pomagają Ci zachować koncentrację i motywację, gdy 
jbardziej ich potrzebujesz. Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho, lekkiej konstrukcji i 
porności na pot słuchawki zapewniają fantastyczny dźwięk i intensywność treningów.

Intensywność
• Dźwięk o wysokiej jakości motywuje do wysiłku
• Skup całą uwagę na treningu dzięki izolacji dźwięków otoczenia

Swoboda
• Wyjątkowa wygoda podczas treningu: niezwykle lekkie słuchawki ważące 7,1 g
• Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia indywidualne dopasowanie
• 3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie
• Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Bezpieczeństwo
• Idealne do intensywnych treningów i wodoodporne zgodnie z normą IPX4
• Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość
• Sportowe etui ułatwia przechowywanie
• Możliwość umycia po treningu



 3 rozmiary nasadek dousznych
Słuchawki są wyposażone w 3 pary nasadek 
dousznych w różnych rozmiarach, co gwarantuje 
idealne dopasowanie.

Regulowany zaczep na ucho
Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi 
na ucho słuchawki ActionFit zapewniają pewne i 
wygodne dopasowanie. Wystarczy założyć na ucho 
zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, 
aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu 
tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening 
ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na 
swoim miejscu niezależnie od okoliczności.

Bardzo trwały przewód ze 
wzmocnieniem Kevlar®
Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą 
o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony 
Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem 
przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia 
korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach 
oraz podczas intensywnych treningów.

Dźwięk o wysokiej jakości
8,6-milimetrowe przetworniki zapewniają dźwięk o 
wysokiej jakości, który motywuje do maksymalnego 
wysiłku.

Redukcja szumów
Słuchawki douszne dokładnie dopasowują się do 
kanału słuchowego, dzięki czemu doskonale izolują 
dźwięki otoczenia. Ergonomiczne tuby akustyczne 
zapewniają optymalne dopasowanie.

Odporne na pot i wodę
Nie obawiaj się potu ani złych warunków 
atmosferycznych. Dzięki zgodności produktu z 
normą IPX4 możesz się spocić i trenować w deszczu, 
a wilgoć nie dostanie się do słuchawek.

Trening bez plączącego się przewodu
Dzięki zaczepowi przewód nie przeszkadza w 
intensywnym treningu.

Niezwykle lekka konstrukcja
Słuchawki ActionFit ważą zaledwie 7,1 g, są więc 
wyjątkowo lekkie, a korzystanie z nich to czysta 
przyjemność. Podczas treningu zapomnisz, że masz 
je na sobie — o ich obecności będzie przypominać 
jedynie potężny dźwięk najwyższej jakości, który 
pozwoli Ci się skupić na treningu i nie tracić 
motywacji.

Sportowe etui
Umieść słuchawki w oddychającym etui, które 
zapewnia szybki dostęp i ułatwia ich przenoszenie.

Możliwość mycia w wodzie
Zastosowanie wodoodpornych materiałów pozwala 
myć słuchawki pod bieżącą wodą.
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Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 6–24 000 Hz
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Impedancja: 16 om
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm

Wzornictwo
• Kolor: Zielono-żółty

Możliwości połączeń
• Złącze: 3,5 mm
• Długość przewodu: 1,2 m
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Wykończenie złącza: Pozłacane

Akcesoria
• Nasadki: 3 rozmiary: S, M, L
• Etui do przechowywania

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,43 lb
• Waga brutto: 0,195 kg
• GTIN: 2 69 25970 70971 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

7,1 x 3,2 x 4,1 cali
• Waga netto: 0,142 lb
• Waga netto: 0,0645 kg

• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,1305 kg
• Ciężar opakowania: 0,288 lb

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 4,065 lb
• Waga brutto: 1,844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70971 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 18,1 x 24,8 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

15 x 7,1 x 9,8 cali
• Waga netto: 1,138 lb
• Waga netto: 0,516 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Ciężar opakowania: 1,328 kg
• Ciężar opakowania: 2,928 lb

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1 x 6,9 x 3,7 cali
• EAN: 69 25970 70971 2
• Waga brutto: 0,0547 kg
• Waga brutto: 0,121 lb
• Waga netto: 0,047 lb
• Waga netto: 0,0215 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,073 lb
• Ciężar opakowania: 0,0332 kg
• Typ ułożenia półki: Obie
•
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