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chtgewicht en flexibel voor een optimale pasvorm
 lichtgewicht SHQ4200 is gemaakt van ultralicht, flexibel en zweetbestendig rubber. 
nkzij de perfecte pasvorm hebt u geen enkele haast om ze uit te doen na uw training. 
 de geweldige diepe bas pompt uw motivatie altijd weer op.

Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm
• Flexibele nekband past zich automatisch aan uw hoofd aan voor de perfecte pasvorm
• Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm
• Ultrazachte siliconencaps voor optimaal draagcomfort

Ontworpen voor grootse prestaties
• Kabelclip en beschermend etui voor gebruiks- en opberggemak
• Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
• Reflecterende stopper in de kabel
• Zweet- en regenbestendig – ideaal voor workouts
• Ultralichte hoofdtelefoon van 8 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort

Uitstekend geluid met extra Bass Boost
• Uitstekend geluid, geproduceerd door drivers van 9 mm
• Krachtige bas voor nog meer motivatie



 Clip en etui
De ActionFit-hoofdtelefoon heeft een eigen 
clip en etui voor eenvoudig opbergen van 
zowel snoer als hoofdtelefoon. Geniet dankzij 
de clip van uw workout zonder dat u verstrikt 
raakt in het snoer en berg de hoofdtelefoon 
daarna op in het ademende etui, veilig en 
droog!

Uitstekend geluid

De ActionFit-hoofdtelefoon beschikt over 
nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm die 
uitstekend geluid produceren. Met zulk puur 
en krachtig geluid gaat u helemaal op in uw 
workout en geniet u optimaal van uw muziek 
en training.

Flexibele nekband

De nekband van uw ActionFit-hoofdtelefoon is 
gemaakt met soepel verend materiaal voor een 
natuurlijke en optimale pasvorm. De lichte 
rubberen oorhaakjes en elastische rubberen 
nekband zitten stevig en comfortabel bij iedere 
workout.

Kevlar-verstevigde kabel

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal 
ontworpen met het oog op duurzaamheid en 
kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel 
goed beschermd tegen scheuren en breken, en 
bestand tegen extreme omstandigheden – en 
workouts.

Krachtige bas

Niets is beter dan een lekkere tune tijdens uw 
workout. Met de ActionFit-hoofdtelefoon 
krijgt uw muziek een heerlijk diepe en 
dynamische bas die u extra energie geeft voor 
een nog betere workout.

Reflecterende stopper

Reflecterende stopper in de kabel

S, M, L, caps

Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm

Zachte siliconencaps

Uw ActionFit-hoofdtelefoon wordt geleverd 
met ultrazachte siliconencaps die speciaal zijn 
ontworpen voor perfect draagcomfort. Ze zijn 
zo aangenaam dat u ze nooit meer uit wilt 
doen.

Zweet- en regenbestendig

De ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal 
ontworpen voor een actieve levensstijl. Wat 
voor sport of workout u ook graag doet, 
warmte, vocht en zweet zijn voor uw 
hoofdtelefoon geen enkel probleem! Uw 
hoofdtelefoon is vervaardigd van 
hoogwaardige waterbestendige materialen en 
dus comfortabel en zweet- en regenbestendig.
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Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71657 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,1245 kg
• Nettogewicht: 0,017 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1075 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71657 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 0,546 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Nettogewicht: 0,051 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,495 kg

Accessoires
• Inclusief: transportetui

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: enkelzijdig
• Kabellengte: 1,0 m
• Connector: 3,5 mm
• Afwerking van de aansluiting: verguld
• Type kabel: OFC

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

12 x 14 x 4,3 cm
• Gewicht: 0,017 kg

Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 9 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Akoestisch systeem: Gesloten
•
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