
 

 

Philips ActionFit
Auscultadores desportivos

Perfeitos para uso no interior
Resistentes a transpiração/água
auricular com gancho

SHQ3400LF
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uscultadores desportivos com gancho para orelhas ajustável
 auscultadores Actionfit NoLimits da Philips ajudam-no a manter-se concentrado e motivado 

ando mais precisa. Com um gancho para as orelhas ajustável e um design leve e resistente à 

nspiração, pode desfrutar de auscultadores com um óptimo som, tão intenso como os seus treinos.

Intensidade
• O som de alto desempenho incentiva-o a ir mais além
• Concentre-se apenas no seu treino com o isolamento de ruído

Liberdade
• Conforto extremo para treinar: auscultadores ultra leves de 7,1 g
• Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação personalizada
• Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita
• Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

protecção
• Ideais para treinos intensos graças à resistência à água IPX4
• Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade
• Bolsa de transporte desportiva para fácil arrumação
• Laváveis após os treinos



 Pontas auriculares de 3 tamanhos

São fornecidos com 3 pares de pontas de 
auriculares em diferentes tamanhos, 
oferecendo-lhe a melhor adaptação possível.

Gancho ajustável para as orelhas

Com o seu gancho para as orelhas ajustável 
patenteado, os auscultadores ActionFit 
asseguram uma melhor segura mas 
confortável. Precisa apenas de colocar os 
auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho 
ajustável para cima ou para baixo para os 
adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora 
está pronto para conquistar qualquer treino ou 
terreno – os seus auscultadores permanecem 
em posição, em todas as circunstâncias.

Cabo de Kevlar® extra resistente

Os seus auscultadores ActionFit foram 
concebidos para serem duradouros e 
resistentes. O cabo revestido a Kevlar está 
bem protegido contra rasgões e rupturas, e 
pode resistir em ambientes e treinos 
extremos.

Som de alto desempenho

Os diafragmas de 8,6 mm libertam um som de 
alto desempenho, incentivando-o a dar o seu 
melhor.

Isolamento de ruído

Os auriculares criam um isolamento forte no 
canal auditivo, o que resulta num efeito de 

isolamento de ruído de alto impacto. 
Entretanto os tubos acústicos ergonómicos 
asseguram uma adaptação perfeita.

Resistente à transpiração e à água
Não tenha receio de transpirar nem de se 
aventurar ao ar livre. Com uma classificação 
IPX4, pode transpirar e treinar à chuva sem 
que a humidade penetre no auricular.

Exercício sem emaranhamentos

O grampo de cabo mantém os fios afastados 
para não o atrapalharem enquanto tenta 
ultrapassar os seus limites.

Design ultra leve

Os seus auscultadores ActionFit pesam uns 
meros 7,1 g, tornando-os ultra leves e a sua 
utilização num prazer. Aliás, estes serão 
praticamente imperceptíveis enquanto treina – 
apenas ouvirá o excelente som poderoso que 
o mantém concentrado e motivado.
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• Diafragma: PET
• Frequência de resposta: 6 - 24 000 Hz
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 16 ohms
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm

Design
• Cor: Verde lima e branco

Conectividade
• Conector: 3,5 mm
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Acabamento do conector: banhado a ouro

Acessórios
• Pontas de auriculares: 3 tamanhos S, M, L
• Bolsa para arrumação

Embalagem interior
• Peso bruto: 0,43 lb
• Peso bruto: 0,195 kg
• GTIN: 2 69 25970 70972 3
• Embalagem interior (C x L x A): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Embalagem interior (C x L x A): 

7,1 x 3,2 x 4,1 polegada
• Peso líquido: 0,142 lb
• Peso líquido: 0,0645 kg

• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,1305 kg
• Tara: 0,288 lb

Embalagem exterior
• Peso bruto: 4,065 lb
• Peso bruto: 1,844 kg
• GTIN: 1 69 25970 70972 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38 x 18,1 x 24,8 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15 x 7,1 x 9,8 polegada
• Peso líquido: 1,138 lb
• Peso líquido: 0,516 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,328 kg
• Tara: 2,928 lb

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

1 x 6,9 x 3,7 polegada
• EAN: 69 25970 70972 9
• Peso bruto: 0,0547 kg
• Peso bruto: 0,121 lb
• Peso líquido: 0,047 lb
• Peso líquido: 0,0215 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,073 lb
• Tara: 0,0332 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
•
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