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Slúchadlá so športovým 
záhlavným oblúkom

ActionFit
Oranžová a sivá

SHQ4200
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Slú
od
tré
aladené na šport
hučké a flexibilné, aby spoľahlivo sedeli
chadlá SHQ4200, ľahké ako pierko, sú vyrobené z mimoriadne ľahkej, flexibilnej gumy 
olnej voči potu, vďaka ktorej sedia tak dokonale, že si ich nebudete chcieť zložiť ani po 
ningu. Ich extra hlboké basy vás navyše budú vždy spoľahlivo motivovať.

Navrhnuté tak, aby pevne a pohodlne sedeli
• Flexibilný záhlavný oblúk sa automaticky prispôsobí vašej hlave a dokonale sadne
• Výber z 3 veľkostí náušníkov pre optimálne nasadenie
• Výnimočne jemné silikónové náušníky zapadnú pohodlne do uší

Navrhnuté s dôrazom na vysoký výkon
• Spona na kábel a ochranné puzdro na jednoduché používanie a odkladanie
• Kábel zosilnený kevlarom pre najdlhšiu životnosť
• Reflexná zarážka na kábli
• Odolné voči potu a dažďu – ideálne pre každý tréning
• 8-gramové slúchadlá pre dokonalé prispôsobenie a mimoriadne pohodlie

Špičkový zvuk so zvýraznením basov
• Vynikajúci zvuk znejúci z 9 mm budičov
• Silnejšie basy pre silnejšiu motiváciu



 Spona a puzdro
Slúchadlá ActionFit sa dodávajú s vlastnou 
sponou na kábel a puzdrom na jednoduché 
odloženie kábla a bezpečné uschovanie. 
Vychutnajte si tréning bez zmotaných káblov 
vďaka spone a uložte svoje slúchadlá do 
priedušného obalu. V úplnej pohode!

Vynikajúci zvuk

Slúchadlá ActionFit sa môžu popýšiť špičkovo 
vyladenými 9 mm budičmi, ktoré sú špeciálne 
navrhnuté na vytváranie vynikajúceho zvuku. 
Zvuk je tak krištáľovo čistý a plný energie, že 
sa naplno oddáte svojmu tréningu – a vyťažíte 
zo seba aj svojej hudby maximum.

Flexibilný záhlavný oblúk

Záhlavný oblúk vašich slúchadiel ActionFit je 
vyrobený z ohybného kábla, ktorý je navrhnutý 
na prirodzené a optimálne prispôsobenie. 
Ľahké pogumované háčiky na uši a elastický 
gumený záhlavný oblúk poskytnú pocit 
bezpečného nosenia, ktoré je zároveň 
pohodlné počas akéhokoľvek tréningu.

Kábel zosilnený kevlarom

Vaše slúchadlá ActionFit sú špeciálne 
navrhnuté na odolnosť a silu. Kábel s 
kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený 
proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať 
extrémnym podmienkam – aj tréningom.

Výkonné basy

Nič nie je lepšie ako dynamická melódia, ktorá 
vás dostane do správneho tréningového 
tempa. Vďaka slúchadlám ActionFit je táto 
melódia podporená špičkovo hlbokými a 
dynamickými basmi, ktoré podporia akýkoľvek 
tréningový program a pomôžu vám dosahovať 
nové osobné rekordy.

Reflexná zarážka

Reflexná zarážka na kábli

Náušníky veľkosti S, M a L

Výber z 3 veľkostí náušníkov pre optimálne 
nasadenie

Mäkké silikónové náušníky

Vaše slúchadlá ActionFit sa dodávajú s 
mimoriadne mäkkými silikónovými náušníkmi, 
ktoré sú navrhnuté špeciálne tak, aby sadli 
presne do vášho ucha. Sú také pohodlné, že si 
ich už nebudete chcieť vybrať von.

Odolné voči potu a dažďu

Slúchadlá ActionFit sú špeciálne navrhnuté pre 
aktívny životný štýl. Nech už obľubujete 
akýkoľvek šport alebo typ tréningu, tieto 
slúchadlá zvládnu teplo, vlhko aj pot! Keďže sú 
vyrobené zo špičkových vodeodolných 
materiálov, vaše slúchadlá sú pohodlné a 
odolné voči potu aj dažďu.
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Rozmery balenia
• EAN: 69 23410 71657 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 20 x 4,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,11571 kg
• Hmotnosť netto: 0,02905 kg
• Hmotnosť obalu: 0,08666 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 69 23410 71657 0
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 0,51 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,08715 kg
• Hmotnosť obalu: 0,42285 kg

Príslušenstvo
• Pribalené: puzdro na prenášanie

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranný
• Dĺžka kábla: 1,0 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 12 x 13 x 4 cm
• Hmotnosť: 0,02905 kg

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