
 

 

Philips ActionFit
Căști sport cu microfon

Perfecte pentru utiliz. în interior

Rezist. la transpiraţie/apă
suport intraauricular
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ORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
ăşti sport cu suport pentru ureche reglabil
ştile Philips Actionfit NoLimits te ajută să rămâi concentrat şi motivat atunci când ai nevoie cel 
i mult. Cu un suport pentru ureche reglabil şi un design uşor, rezistent la transpiraţie, te poţi 
cura de căştile cu sunet excelent, care sunt la fel de intense precum antrenamentul tău.

Intensitate
• Sunetul de înaltă performanţă te împinge mai departe
• Afundă-te în exerciţiu cu izolare de zgomot

Freedom
• Confort extrem pentru antrenam.: căști ultraușoare de 7,1 g
• Suport reglabil pt. ureche patentat pt. fixare personaliz.
• 3 dimensiuni de vârfuri auriculare pentru o potrivire optimă
• Clemă de cablu inclusă pentru un antrenament fără încurcături
• Controlează muzica și răspunde la apeluri în timpul exerciţiilor

protecţie
• Ideal pentru antrenamente intense, cu protecţie la apă IPX4
• Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârșită
• Husă de transport sport pentru o ușoară depozitare
• Lavabil după antrenamente



 3 dimens. de vârfuri auriculare

Se livrează cu 3 perechi de vârfuri auriculare în 
trei dimens., oferind cea mai bună potrivire.

Suport reglabil pentru ureche

Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, 
căștile ActionFit asigură o fixare sigură și 
confortabilă. Doar agăţaţi căștile la urechi și 
glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos, pentru 
a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi 
pregătit să cuceriţi orice antrenament sau 
teren - căștile dvs. vor sta fixate, indiferent de 
situaţie.

Cablu Kevlar® extra durabil

Căștile tale ActionFit sunt proiectate 
durabilitate și putere. Cablul învelit în Kevlar 
este bine protejat împotriva ruperii și 

deteriorării și poate rezista condiţiilor de 
mediu extreme - și antrenamentelor.

Sunet de înaltă performanţă

Driverele de 8,6 mm emit un sunet de înaltă 
performanţă, determinându-te să dai tot ce 
poţi.

Microfon și comandă

Rămâi conectat. Microfonul integrat și 
controlul melodiilor (IPX2) permite 
schimbarea muzicii sau răspunderea la apeluri 
rapid și simplu, în timpul antrenamentului.

Izolarea zgomotului

Căștile inrtraauriculare creează o etanșeitate 
în canalul auditiv, asigurând un efect de mare 
impact de izolare a zgomotelor. În același timp, 

tubutile acustice ergonomice se potrivesc 
perfect.

Rezistente la transpiraţie și apă

Nu-ţi fie frică să transpiri sau să te arunci în 
elemente. Cu un grad IPX4, poţi să transpiri și 
să te antrenezi în ploaie, fără ca apa să pătrundă 
în cască.

Antrenament fără cabluri care se 
încurcă

O clemă ţine cablurile la distanţă atunci când îţi 
împingi și mai mult limitele.

Design ultraușor

Căștile tale ActionFit cântăresc doar 7,1 g, fiind 
foarte ușoare și plăcut de purtat. De fapt, de-
abia le vei simţi în timpul antrenamentului - vei 
simţi doar sunetul superb, puternic ce te 
menţine concentrat și motivat.
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Sunet
• Diafragmă: PET
• Impedanţă: 16 ohm
• Sensibilitate: 107 dB
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Diametru difuzor: 8,6 mm
• Tip magnet: Neodim
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 6 - 24 000 Hz

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur
• Finisaj conector: Placat cu aur

Accesorii
• Optimizare utilizare cablu: Clemă cablu
• Husă
• Vârfuri auriculare: 3 mărimi S, M, L

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,2 kg
• Greutate brută: 0,441 lb
• GTIN: 2 69 25970 70979 2
• Cutie interioară (L x L x Î): 7,1 x 3,2 x 4.1 inch
• Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Greutate netă: 0,0693 kg
• Greutate netă: 0,153 lb

• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,1307 kg
• Greutate proprie: 0,288 lb

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,882 kg
• Greutate brută: 4,149 lb
• GTIN: 1 69 25970 70979 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 15 x 7,1 x 9,8 inch
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Greutate netă: 0,5544 kg
• Greutate netă: 1,222 lb
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 1,3276 kg
• Greutate proprie: 2,927 lb

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 3,7 x 6,9 x 1 inch
• EAN: 69 25970 70979 8
• Greutate brută: 0,0563 kg
• Greutate brută: 0,124 lb
• Greutate netă: 0,051 lb
• Greutate netă: 0,0231 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,073 lb
• Greutate proprie: 0,0332 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
•
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