
 

 

Philips ActionFit
Slúchadlá so športovým 
záhlavným oblúkom

Bezpečné nasadenie
Umývateľné

SHQ4000
Naladené na šport

Bezpečné nasadenie
Tieto slúchadlá, skonštruované z vode odolných materiálov v kombinácii s 
antibakteriálnou zložkou, ktorá pomáha zabíjať baktérie, boli navrhnuté pre skutočných 
športových nadšencov

Novinka pre atlétov
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Flexibilný ľahký záhlavný oblúk
• Výnimočne jemné silikónové náušníky zapadnú pohodlne do uší

Navrhnuté pre aktívne použitie
• Spona na káble
• Odolné voči potu
• Umývateľné

Dodajú vám energiu
• Stereofónny zvuk s nadupanými basmi – palivo pre váš tréning



 1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Spona na káble
Spona umožňuje bezpečné upevnenie kábla

Odolné voči potu

Sú vybavené tesnením odolným voči vode, ktoré 
chráni slúchadlá pred poškodením spôsobeným 
potom

Umývateľné
Sú vyrobené z vodotesných materiálov a umožňujú 
umývanie slúchadiel pod tečúcou vodou z vodovodu

Stereofónny zvuk s nadupanými basmi
Akusticky jemne naladené na zdokonalenie zážitku 
pri športovaní – palivo pre váš tréning

Flexibilný ľahký záhlavný oblúk
Flexibilný ľahký záhlavný oblúk pre dokonale pevné 
nasadenie – navrhnutý pre šport

Extr. jemné silik. náušníky v 3 veľk.

Výnimočne jemné silikónové náušníky týchto 
slúchadiel Philips v 3 veľkostiach zapadnú pohodlne 
do uší bez vytvárania tlaku a súčasne blokujú 
neželaný šum.
SHQ4000/10

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2012-09-13

Verzia: 3.0.9

12 NC: 8670 000 61046
EAN: 87 12581 53143 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 13,5 x 12 x 4,3 cm
• Hmotnosť: 0,02 kg

Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 20 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 9 mm
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: CCAW

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranný
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Pribalené: puzdro na prenášanie

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,02 kg
• Hmotnosť brutto: 0,16 kg
• Hmotnosť obalu: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 53143 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Čistá hmotnosť: 0,06 kg
• Hmotnosť brutto: 0,7 kg
• Hmotnosť obalu: 0,64 kg
• EAN: 87 12581 53242 0
• Počet užívateľských balení: 3
•

Technické údaje
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