
 

 

Philips
Sportshodesett med 
nakkebøyle

ActionFit
Oransje og grå

SHQ4217
Innstilt på sport

Lette og fleksible slik at du får en sikker passform
Fjærvekteren SHQ4217 er laget av svært lett, fleksibel og svettebestandig gummi. Den lette 
gummien sikrer en perfekt passform slik at du ikke har lyst til å ta dem av etter treningsøkten. 
I tillegg har de førsteklasses dyp basslyd som holder motivasjonen oppe hele tiden.

Koble til musikk og samtaler
• Motta samtaler og kontroller musikken med fjernkontroll og mikrofon til iPhone

Utformet for en sikker og komfortabel passform
• Den fleksible nakkebøylen justeres automatisk til en perfekt passform for hodet ditt
• Du kan velge mellom tre putestørrelser for optimal passform
• De svært myke silikonputene er komfortable for ørene

Utformet for høy ytelse
• Kabelklemmen og den beskyttende vesken gir enkel bruk og oppbevaring
• Kabel som er forsterket med kevlar gir uovertruffen holdbarhet
• Reflekterende stopper i kabelen
• Svette- og regntett – perfekt til alle treningsøkter
• Hodetelefonene veier 8 g, noe som gir førsteklasses passform og svært lett komfort

Utmerket lyd med ekstra bassforsterking
• Fantastisk lyd som genereres av drivere på 9 mm
• Kraftig bass som motiverer



 Klemme og veske
ActionFit-hodetelefonene leveres med egen 
klemme og veske som gir enkel 
kabelhåndtering og trygg oppbevaring. Nyt en 
flokefri treningsøkt med klemmen, og legg 
deretter hodetelefonene i vesken som puster. 
Ikke noe problem!

Fantastisk lyd

ActionFit-hodetelefonene har finjusterte 
drivere på 9 mm som er spesielt utformet for 
å generere fantastisk lyd. Lyd som er så klar og 
kraftig at du enkelt kan fordype deg i 
treningsøkten – og få mest mulig ut av 
musikken og øvelsene.

Fleksibel nakkebøyle

Nakkebøylen på ActionFit-hodetelefonene er 
utformet med smidige fjærbånd som er laget 
for å passe deg naturlig og optimalt. De lette, 
gummierte ørekrokene og nakkebøylen i 
elastisk gummi føles sikkert og behagelig i alle 
treningsøkter.

iPhone-fjernkontroll

ActionFit-hodetelefonene har en innebygd 
iPhone-mikrofon slik at du lett kan gå fra å nyte 
musikk til å motta telefonsamtaler. Hold 
kontakten med musikken din og menneskene 
som betyr mest for deg, på en svært enkel 
måte.

Kabel som er forsterket med kevlar

ActionFit-hodetelefonene er spesielt utformet 
for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte 
kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd 
og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.

Kraftig bass

Det finnes ikke noe bedre enn en fengende 
rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-

hodetelefonene driver rytmene med svært dyp 
og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, 
og du tar det med til et høyere nivå.

Reflekterende stopper

Reflekterende stopper i kabelen

Øreputer i S, M, L

Du kan velge mellom tre putestørrelser for 
optimal passform

Myke silikonputer

ActionFit-hodetelefonene leveres med svært 
myke øreputer i silikon som er spesielt 
utformet for å sitte godt i alle slags ører. De er 
så komfortable at du kanskje aldri vil ta dem ut.
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Mål, emballasje
• EAN: 69 23410 71658 0
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 20 x 4,5 cm
• Bruttovekt: 0,11571 kg
• Nettovekt: 0,02905 kg
• Taravekt: 0,08666 kg
• Type hylleplassering: Modell

Ytre eske
• GTIN: 1 69 23410 71658 7
• Antall kundepakker: 3
• Bruttovekt: 0,51 kg
• Yttereske (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
• Nettovekt: 0,08715 kg
• Taravekt: 0,42285 kg

Tilbehør
• Inkludert: transportveske

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 millimeter
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 12 x 13 x 4 cm
• Vekt: 0,02905 kg

Lyd
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 15–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 20 mW
• Følsomhet: 102 dB
• Høyttalerdiameter: 9 millimeter
• Type: Dynamisk
• Talespole: CCAW
•
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