
 

 

Philips
nyakpántos sport-
fejhallgató

ActionFit
Narancs és szürke

SHQ4200
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nnyű és rugalmas, a biztos illeszkedés érdekében

pehelysúlyú SHQ4200 fejhallgató rendkívül könnyű, rugalmas és izzadságálló gumiból 
szült, így olyan biztosan illeszkedik fülébe, hogy edzés után sem kívánja majd kivenni. Mi 
bb, a kiváló mélyhangzás folyamatos motivációt biztosít.

Biztos és kényelmes illeszkedéshez tervezve
• A rugalmas nyakpánt a tökéletes illeszkedés érdekében automatikusan beállítódik
• Az optimális illeszkedés érdekében 3 méretű fülbetét választható
• A különlegesen puha szilikonbetétek kényelmesen helyezkednek el a fülében

Nagy teljesítményre tervezve
• Kábelcsíptető és tok az egyszerű használathoz és tároláshoz
• Kevlár-erősítésű kábel a kiemelkedő teherbírás érdekében
• Fényvisszaverő rögzítő a kábelben
• Verejték- és vízálló, tehát ideális az edzésekhez
• A 8 g tömegű fejhallgatók remekül illeszkednek, és mivel rendkívül könnyűek, igen kényelmesek

Kiváló hang extra basszuskiemeléssel
• Kiváló hang a 9 mm-es meghajtókból
• Erőteljes mélyhangok a motiváció növeléséhez



 Csíptető és tok
Az ActionFit fejhallgatók saját csíptetővel és 
tokkal kaphatók a kábelek könnyű 
kezelhetősége és a biztonságos tárolás végett. 
Lelje örömét a lengő vezetékektől mentes 
edzésében, majd helyezze a fejhallgatót egy 
légáteresztő anyagból készült tokba. Óvja a 
verejtéktől!

Kiváló hang

Az ActionFit fejhallgatók finoman megmunkált, 
tökéletes hangzást biztosító, 9 mm-es 
meghajtókat tartalmaznak. A hang olyan 
eredeti és erőteljes, hogy Ön könnyedén 
elmerül az edzésben, a legtöbbet kihozva a 
zenéből és a mozdulataiból.

Rugalmas nyakpánt

ActionFit fejhallgatójának hajlékony rugóacélt 
tartalmazó nyakpántjának kialakítása a 
természetes és optimális illeszkedést szolgálja. 
Könnyű, gumírozott fülhorgai és rugalmas gumi 
nyakpántja bármilyen edzés során biztonságos, 
ugyanakkor kényelmes viselést biztosít.

Kevlár-erősítésű kábel

Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten tartós és 
erős kialakításúak. A kevlár bevonatú kábel 
nehezen szakad el, és extrém körülmények és 
edzések közben is megállja a helyét.

Erőteljes mélyhangú

Semmi sem hangolja rá jobban az edzés 
ritmusára, mint egy jó zeneszám. Az ActionFit 
fejhallgatóval a zene mélyhangokban 
kivételesen gazdag és dinamikus, ami minden 
edzésrutint megkönnyít, és segít Önnek 
magasabb szintre lépni.

Fényvisszaverő rögzítő

Fényvisszaverő rögzítő a kábelben

S, M, L fülbetétek

Az optimális illeszkedés érdekében 3 méretű 
fülbetét választható

Puha szilikon fülbetétek

Az ActionFit fejhallgatók nagyon puha szilikon 
fülbetétekkel vannak ellátva, melyeket a fülben 
történő stabil elhelyezéshez alakítottak ki. 
Olyan kényelmesek, hogy Ön a legszívesebben 
le sem venné őket.

Verejték- és vízálló

Az ActionFit fejhallgatók kifejezetten aktív 
életmódra lettek tervezve. Bármilyen sportot 
vagy edzést végezzen, a fejhallgató ellenáll a 
hőségnek, nedvességnek és verejtéknek. A 
kiváló minőségű, vízálló anyagokból készült 
fejhallgató kényelmes, verejték- és vízálló.
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Méret csomagolással együtt
• EAN: 69 23410 71657 3
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 20 x 4,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,11571 kg
• Nettó tömeg: 0,02905 kg
• Táratömeg: 0,08666 kg
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső karton
• GTIN: 1 69 23410 71657 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Bruttó tömeg: 0,51 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Nettó tömeg: 0,08715 kg
• Táratömeg: 0,42285 kg

Tartozékok
• Mellékelve: hordtáska

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas
• Kábelhosszúság: 1,0 m
• Csatlakozó: 3,5 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel anyaga: OFC

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 12 x 13 x 4 cm
• Tömeg: 0,02905 kg

Hangzás
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciamenet: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 20 mW
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérője: 9 mm
• Típus: Dinamikus
• Lengőtekercs: CCAW
• Akusztikus rendszer: Zárt
•
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