
 

 

„Philips“ ActionFit
Sportinės ausinės su 
mikrofonu

Skirtos naudoti tik patalpose
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausų lankelis
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PLĖSKITE SAVO GALIMYBES
eguliuojami sportinių ausinių ausų lankeliai
ngvai sutelkite dėmesį į veiklą dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit NoLimits“ ausines. 
ausų lankeliai yra reguliuojami, jos lengvos ir nebijo prakaito. Net ir intensyviai 
niruodamiesi galėsite mėgautis kokybišku ausinių atkuriamu garsu.

Intensyvumas
• Puikių savybių garsas įkvėps siekti daugiau
• Triukšmo izoliacija padės sutelkti dėmesį į treniruotę

„Freedom“
• Išskirtinis patogumas treniruojantis: itin lengvos 7,1 g ausinės
• Patentuotas reguliuojamas ausies lankelis patikimai priglunda
• 3 ausų antgalių dydžiai kiekvienam
• Laido spaustukas saugo laidus, kad nesusipainiotų
• Treniruodamiesi valdykite muziką ir atsiliepkite į skambučius

apsauga
• Atitinka IPX4 atsparumo vandeniui standartą ir tinka intensyvioms treniruotėms
• Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą
• Sportiškas nešti skirtas maišelis, skirtas patogiai laikyti
• Plaunamos po treniruočių



 3 ausų antgalių dydžiai

Iš 3 ausų antgalių dydžių išsirinkite tą, kuris 
jums geriausiai tinka.

Pritaikomas laikiklis

Dėl patentuoto reguliuojamo ausies lankelio 
„ActionFit“ ausinės patikimai priglunda ir gerai 
laikosi. Užkabinkite ausines ant ausų ir 
stumkite reguliuojamus lankelius aukštyn arba 
žemyn, taip priderindami juos prie ausų. Būsite 
pasiruošę įveikti bet kokią treniruotę ar 
bėgimo trasą, o ausinės liks savo vietoje, kad ir 
kas nutiktų.

Itin patvarus „Kevlar®“ laidas

„ActionFit“ ausinės yra tvirtos ir patvarios. Jų 
kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas nuo 

dilimo ir nutrūkimo, be to, jis gali atlaikyti 
ekstremalias sąlygas ir treniruotes.

Puikių savybių garsas

8,6 mm garsiakalbiai atkuria puikios kokybės 
garsą ir įkvėpia dar labiau stengtis.

Mikrofonas ir valdymas

Palaikykite ryšį. Naudodamiesi integruotu 
mikrofonu ir garso takelių valdikliais (IPX2) 
galite pakeisti muziką ir atsiliepti į skambučius 
nenutraukdami treniruotės.

Triukšmo izoliacija

Į ausis įdedamos ausinės užkemša ausies kanalą, 
todėl puikiai izoliuoja triukšmą. Dėl 

ergonomiškų akustinių vamzdelių ausinės 
puikiai tinka.

Atsparios prakaitui ir vandeniui

Nebijokite¡¦suprakaituoti arba patirti nuotykių. 
Į IPX4 atsparumo vandeniui standartą 
atitinkančių ausinių vidų nepatenka drėgmė, net 
jei prakaituojate ar treniruojatės per lietų.

Treniruotės metu nesipainiojantys laidai

Laido spaustuku pritvirtinti laidai netrukdys 
jums treniruotis.

Itin lengva konstrukcija

Jūsų „ActionFit“ ausinės sveria vos 7,1 g, todėl 
jos labai lengvos ir jas malonu dėvėti. 
Sportuodami jų beveik nejausite, o puikus, 
galingas garsas padės jums susikaupti ir palaikys 
motyvaciją.
SHQ3405BL/00

Ypatybės
Sportinės ausinės su mikrofonu
Skirtos naudoti tik patalpose Atsparios prakaitui / vandeniui, Ausų lankelis



Išleidimo data 2017-03-20

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 001 35102
EAN: 69 25970 70979 8

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Garsas
• Diafragma: PET
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Jautrumas: 107 dB
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 8,6 mm
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Akustinė sistema: Uždara
• Dažninė charakteristika: 6–24 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: auksas
• Jungties danga: Dengta auksu

Priedai
• Laidų tvarkymas: Laido spaustukas
• Laikymo krepšys
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai: S, M, L

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,2 kg
• Bendras svoris: 0,441 svarų
• GTIN: 2 69 25970 70979 2
• Inner carton (L x W x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 in
• Inner carton (L x W x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Grynasis svoris: 0,0693 kg
• Grynasis svoris: 0,153 svarų

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,1307 kg
• Pakuotės svoris: 0,288 svarų

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,882 kg
• Bendras svoris: 4,149 svarų
• GTIN: 1 69 25970 70979 5
• Outer carton (L x W x H): 15 x 7,1 x 9,8 in
• Outer carton (L x W x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Grynasis svoris: 0,5544 kg
• Grynasis svoris: 1,222 svarų
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,3276 kg
• Pakuotės svoris: 2,927 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 3,7 x 6,9 x 1 in
• EAN: 69 25970 70979 8
• Bendras svoris: 0,0563 kg
• Bendras svoris: 0,124 svarų
• Grynasis svoris: 0,051 svarų
• Grynasis svoris: 0,0231 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,073 svarų
• Pakuotės svoris: 0,0332 kg
• Išdėstymo tipas: Abu
•
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