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Căști cu bandă pentru gât, 
pentru sport

ActionFit
Portocalii și gri
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şoare şi flexibile, pentru potrivire sigură
ştile SHQ4200, uşoare ca fulgul, sunt concepute din cauciuc ultra-uşor, flexibil şi anti-
nspiraţie, care asigură o potrivire atât de perfectă, încât nu veţi dori să le scoateţi după 
 vă antrenaţi. În plus, sunetul cu bas profund superb vă menţine motivat - întotdeauna.

Concepute pentru potrivire sigură și confortabilă
• Banda de susţinere flexibilă se reglează automat pe capul dvs. pentru o fixare perfectă
• 3 variante dimensionale de capete intraauriculare pentru fixare optimă
• Pernuţele de silicon foarte moi vi se potrivesc confortabil în urechi

Concepute pentru înaltă performanţă
• Clemă pentru cabluri și husă de protecţie pentru utilizare și depozitare ușoare
• Cablu ranforsat cu Kevlar pentru durabilitate desăvârșită
• Opritor reflectorizant în cablu
• Rezistent la transpiraţie și ploaie – ideal pentru orice antrenament
• Căști de 8 g pentru fixare excelentă și confort foarte ușor

Sunet excelent, cu amplificare adăugată a basului
• Sunet excelent generat de difuzoare de 9 mm
• Bas puternic pentru a crește motivaţia



 Clemă și husă
Căștile ActionFit sunt prevăzute cu clemă și 
husă pentru gestionarea ușoară a cablurilor și 
depozitare sigură. Bucuraţi-vă de un 
antrenament fără cabluri încurcate cu această 
clemă, apoi puneţi căștile în husa permeabilă. 
Fără nicio grijă!

Sunet excelent

Căștile ActionFit dispun de difuzoare de 9 mm 
fin reglate care sunt proiectate special pentru a 
genera un sunet excelent. Un sunet atât de pur 
și puternic încât veţi fi absorbit de antrenament 
- și veţi profita de muzica și mișcările dvs.

Bandă de susţinere flexibilă

Banda de susţinere a căștilor ActionFit este 
prevăzută cu un fir flexibil și suplu care este 
proiectat pentru o potrivire optimă și naturală. 
Suporturile pentru urechi ușoare, cauciucate și 
banda de susţinere elastică și cauciucată dau 
senzaţia de siguranţă, dar și confort pe durata 
oricărui antrenament.

Cablu ranforsat cu Kevlar

Căștile dvs. ActionFit sunt proiectate special 
pentru durabilitate și putere. Cablul învelit în 
Kevlar este bine protejat împotriva ruperii și 
deteriorării și poate rezista condiţiilor de 
mediu extreme - și antrenamentelor.

Bas puternic

Nu există nimic mai potrivit decât o melodie 
bună care să vă facă să intraţi în ritmul 
antrenamentului. Cu căștile ActionFit, 
melodiile dvs. sunt amplificate de un bas 
profund și dinamic care va învigora orice 
rutină, permiţându-vă să atingeţi un nivel mai 
înalt.

Opritor reflectorizant

Opritor reflectorizant în cablu

Capace S, M, L

3 variante dimensionale de capete 
intraauriculare pentru fixare optimă

Pernuţe de silicon moi

Căștile dvs. ActionFit sunt prevăzute cu 
pernuţe de silicon concepute special pentru 
fixare fermă în urechi. Sunt atât de confortabile 
încât nu veţi mai dori să le scoateţi.

Rezistent la transpiraţie și ploaie

Căștile ActionFit sunt proiectate special pentru 
un stil de viaţă activ. Indiferent de sportul sau 
antrenamentul preferat, căștile dvs. pot face 
faţă căldurii, umezelii și transpiraţiei! Create 
din materiale rezistente la apă, de înaltă 
calitate, căștile dvs. sunt confortabile și 
rezistente la transpiraţie și ploaie.
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Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 23410 71657 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 20 x 4,5 cm
• Greutate brută: 0,11571 kg
• Greutate netă: 0,02905 kg
• Greutate proprie: 0,08666 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
• GTIN: 1 69 23410 71657 0
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 0,51 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Greutate netă: 0,08715 kg
• Greutate proprie: 0,42285 kg

Accesorii
• Inclus: carcasă de transport

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur
• Tip cablu: OFC

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 12 x 13 x 4 cm
• Greutate: 0,02905 kg

Sunet
• Diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 16 ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 20 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 9 mm
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW
• Sistem acustic: Închis
•
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