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Auscultadores desportivos 
com fita para o pescoço

ActionFit
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 SHQ4200 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à 
nspiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que não os quererá tirar depois de terminar 
reino. Além disso, o som fabuloso dos graves profundos mantê-lo-ão sempre motivado.

Concebidos para uma adaptação segura e confortável
• A fita para o pescoço flexível auto-ajusta-se à sua cabeça para uma adaptação perfeita
• Escolha entre 3 tamanhos de auricular para uma adaptação ideal
• As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto

Concebidos para um alto desempenho
• Grampo de cabo e bolsa protectora para utilização e armazenamento fáceis
• Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade
• Bloqueador reflector no cabo
• Resistentes à transpiração e à prova de chuva – ideais para qualquer exercício
• Auscultadores de 8 g para adaptação fabulosa e conforto leve ultra

Som excelente com um maior melhoramento de graves
• Som excelente gerado por diafragmas de 9 mm
• Graves poderosos para aumentar a motivação



 Grampo e bolsa
Os auscultadores ActionFit são fornecidos 
com um grampo e uma bolsa próprios para 
uma arrumação fácil do cabo e um 
armazenamento seguro. Desfrute de um 
exercício sem emaranhamentos graças ao 
grampo e, em seguida, guarde os seus 
auscultadores na bolsa respirável. Sem 
qualquer esforço!

Som excelente

Os auscultadores ActionFit apresentam 
diafragmas de 9 mm sintonizados com 
precisão, concebidos especificamente para 
fornecer um som excelente. Som tão puro e 
potente que será facilmente envolvido pelo seu 
treino – e poderá aproveitar ao máximo a sua 
música e os seus movimentos.

Fita para o pescoço flexível

A fita para o pescoço dos seus auscultadores 
ActionFit é fabricada com um arame de molas 
maleável e é concebida para se adaptar a si de 

forma natural e perfeita. Os ganchos para as 
orelhas leves revestidos a borracha e a fita para 
o pescoço elástica em borracha são seguros e 
confortáveis durante qualquer exercício.

Cabo reforçado a Kevlar

Os seus auscultadores ActionFit foram 
concebidos especificamente para serem 
duradouros e resistentes. O cabo revestido a 
Kevlar está bem protegido contra rasgões e 
rupturas, e pode resistir em ambientes 
extremos – e treinos extremos.

Graves profundos

Não há nada melhor do que batidas musicais 
fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de 
treino. Com os auscultadores ActionFit, as 
suas batidas são fornecidas por graves 
extremamente profundos e dinâmicos que 
melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe 
avançar para um nível superior.

Bloqueador reflector

Bloqueador reflector no cabo

Capas S, M, L

Escolha entre 3 tamanhos de auricular para 
uma adaptação ideal

Capas macias de silicone

Os seus auscultadores ActionFit são 
fornecidos com auriculares ultra macios de 
silicone, concebidos especialmente para uma 
boa adaptação às suas orelhas. São tão 
confortáveis que poderá não querer voltar a 
tirá-los.
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Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 71657 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,1245 kg
• Peso líquido: 0,017 kg
• Tara: 0,1075 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• GTIN: 1 69 23410 71657 0
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 0,546 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Peso líquido: 0,051 kg
• Tara: 0,495 kg

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte

Conectividade
• Ligação de Cabo: um único lado
• Comprimento do cabo: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

12 x 14 x 4,3 cm
• Peso: 0,017 kg

Som
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohms
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Sistema acústico: Fechado
•
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