
 

 

Philips ActionFit
Športové slúchadlá

Určené na používanie v interiéri

Odolné voči potu/vodotesné
svorka na ucho
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ortové slúchadlá s upraviteľnými svorkami na uši

chadlá Philips Actionfit NoLimits vám pomôžu zachovať si sústredenie a motiváciu vtedy, keď to 

jviac potrebujete. Vďaka upraviteľným svorkám na uši a konštrukcii odolnej voči potu si môžete 

hutnať skvelý zvuk týchto ľahkých slúchadiel, ktoré sú rovnako intenzívne ako váš tréning.

Intenzita
• Vysoký zvukový výkon, ktorý posúva vaše hranice
• Vychutnajte si počas tréningu plné sústredenie, ktoré umožňuje izolácia hluku

Freedom
• Extrémne pohodlie počas tréningu: mimoriadne ľahké slúchadlá s hmotnosťou 7,1 g
• Patentovaná nastaviteľná svorka na uši s prispôsobiteľným uchytením
• 3 veľkosti špičiek, ktoré ideálne sedia v uchu
• Spona na káble pribalená na vychutnanie si tréningu bez zamotania sa do káblov

ochrana
• Ideálne pre intenzívne tréningy vďaka vodotesnej konštrukcii v súlade so štandardmi IPX4
• Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť
• Športové prenosné puzdro na jednoduché odkladanie
• Po tréningoch ich možno jednoducho umyť



 3 veľkosti špičiek do uší
Slúchadlá sa dodávajú s 3 pármi špičiek do uší 
v rôznych veľkostiach, ktoré dokonale zapadnú do 
ucha.

Nastaviteľný háčik na uši
Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši 
zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň 
pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši 
a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, 
aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. 
Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či 
tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú 
vždy v ušiach.

Výnimočne odolný kábel s vláknom 
Kevlar®
Konštrukcia vašich slúchadiel ActionFit je 
uspôsobená pre maximálnu odolnosť a pevnosť. 
Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený 
proti roztrhnutiu a zlomeniu, pričom dokáže odolať 
extrémnym podmienkam a tréningom.

Vysoký zvukový výkon
8,6 mm budiče produkujú zvuk s vysokým výkonom 
a poháňajú vás k najvyššiemu výkonu.

Izolácia hluku
Slúchadlá do uší vytvárajú v sluchovode nepriepustné 
tesnenie a zabezpečujú tak vysoko účinnú izoláciu 
hluku. Ergonomické akustické trubice zas dokonale 
zapadnú do uší.

Odolné voči potu a vode
Už si nemusíte robiť starosti s potom ani prírodnými 
živlami. Keďže sú tieto slúchadlá v súlade so 
štandardmi IPX4, môžete sa potiť a trénovať v daždi 
bez toho, aby sa do slúchadiel dostala vlhkosť.

Tréning bez zamotaných káblov
Spona na káble udržiava kábel, aby vám nezavadzal, 
kým zvyšujete intenzitu svojho tréningu.

Mimoriadne ľahká konštrukcia
Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 7,1 gramu, takže sú 
mimoriadne ľahké a príjemné na nosenie. Počas 
tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda 
vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, ktorý umocní 
vaše sústredenie a motiváciu.

Športové puzdro
Uchovávajte svoje slúchadlá v bezpečí vďaka 
priedušnému puzdru, ktoré umožňuje rýchly prístup 
a jednoduché prenášanie.

Umývateľné
Slúchadlá sú vyrobené z vodotesných materiálov, 
takže ich môžete umyť pod tečúcou vodou 
z vodovodu.
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Zvuk
• Membrána: PET
• Frekvenčná odozva: 6 – 24 000 Hz
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 20 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 8,6 mm

Dizajn
• Farba: Limetovo-žltá

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Vyhotovenie konektorov: Pozlátené

Príslušenstvo
• Špičky do uší: 3 veľkosti: S, M, L
• Odkladacie puzdro: áno

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,43 lb
• Hmotnosť brutto: 0,195 kg
• GTIN: 2 69 25970 70971 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 7,1 x 3,2 x 4,1 palec
• Hmotnosť netto: 0 142 lb

• Hmotnosť netto: 0,0645 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,1305 kg
• Hmotnosť obalu: 0,288 lb

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 4,065 lb
• Hmotnosť brutto: 1,844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70971 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 15 x 7,1 x 9,8 palec
• Hmotnosť netto: 1,138 lb
• Hmotnosť netto: 0,516 kg
• Počet používateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,328 kg
• Hmotnosť obalu: 2,928 lb

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 1 x 6,9 x 3,7 palec
• EAN: 69 25970 70971 2
• Hmotnosť brutto: 0,0547 kg
• Hmotnosť brutto: 0,121 lb
• Hmotnosť netto: 0,047 lb
• Hmotnosť netto: 0,0215 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0 073 lb
• Hmotnosť obalu: 0,0332 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve
•

Technické údaje
Športové slúchadlá
Určené na používanie v interiéri Odolné voči potu/vodotesné, svorka na ucho
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