Philips
Sportheadset med
nackrem

ActionFit
Orange- och gråfärgade

SHQ4217

Inställd för sport
Lätt och flexibel för säker passform
Fjäderlätta SHQ4217 är tillverkad av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi, vilket ger en
sådan perfekt passform att du inte kommer att vilja ta av den efter träningen. Dessutom
håller den djupa basåtergivningen dig motiverad – alltid.
Anslut till musik och samtal
• Ta emot samtal och kontrollera musiken med den här mikrofonen och fjärrkontrollen till
iPhone
Utformad för säker och bekväm passform
• Flexibelt nackband som automatisk anpassar sig till huvudet för perfekt passform
• 3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal passform
• De extramjuka silikonsnäckorna passar bekvämt i öronen
Utformad för höga prestanda
• Sladdklämma och skyddspåse för enkel användning och förvaring
• Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
• Reflexstopp i sladden
• Svett- och regntåliga - perfekt för alla träningspass
• Hörlurar som väger 8 g, för superb passform och bekvämlighet
Utmärkt ljud med extra basförstärkning
• Utmärkt ljud från elementen på 9 mm
• Kraftfull bas som ökar motivationen
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Funktioner
Klämma och påse
ActionFit-hörlurarna levereras med en egen
klämma och påse för enkel kabelhantering och
säker förvaring. Njut av ett trasselfritt
träningspass med klämman, och förvara sedan
hörlurarna i fodralet i material som andas.

iPhone-fjärrkontroll

hörlurarna grundas svänget på en djup och
dynamisk bas som ger all träning det lilla extra
och gör att du kan nå en högre nivå.
Reflexstopp

Utmärkt ljud

ActionFit-hörlurarna har en inbyggd iPhonemikrofon, så att du lätt kan avbryta musiken
och ta emot telefonsamtal. Det är enkelt att
både hålla kontakten med musiken, och de som
betyder mest för dig.

Reflexstopp i sladden

Kevlar-förstärkt sladd

S, M, L, ögonsnäckor

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för
hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd
är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål
extrema miljöer – och extrema träningspass.

3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal
passform

ActionFit-hörlurarna har fint balanserade
element på 9 mm, som är särskilt utformade
för ett utmärkt ljud. Ljudet är så kristallklart
och tungt att du kan gå helt upp i träningen –
och få ut mesta möjliga av både musiken och
passet.
Flexibelt nackband nackrem

Mjuka silikonsnäckor

Kraftfull bas

Nackbandet på ActionFit-hörlurarna är
tillverkat med fjädrar som naturligt anpassas
efter ditt huvud. Öronkrokarna i
lättviktsgummi och det elastiska nackbandet
känns säkra men ändå bekväma när du tränar.

Det finns ingenting bättre än stadigt gung när
du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-

ActionFit-hörlurarna levereras med extra
mjuka silikonöronsnäckor som har utformats
för att sitta bekvämt i öronen. De är så
bekväma att du kanske aldrig vill ta ut dem.
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Specifikationer
Förpackningens mått
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 69 23410 71658 0
Antal produkter som medföljer: 1
Förpackningstyp: Dummy
Förpackningens mått (B x H x D):
19,5 x 20 x 4,5 cm
Bruttovikt: 0,11571 kg
Nettovikt: 0,02905 kg
Taravikt: 0,08666 kg
Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 69 23410 71658 7
Antal konsumentförpackningar: 3
Bruttovikt: 0,51 kg
Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 20,8 cm
Nettovikt: 0,08715 kg
Taravikt: 0,42285 kg

Tillbehör

• Medföljer: transportfodral

Anslutningar
•
•
•
•
•

Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
Kabellängd: 1,2 m
Anslutning: 3,5 mm
Anslutningens legering: guldpläterad
Kabeltyp: OFC

Produktstorlek

• Produktens mått (B x H x D): 12 x 13 x 4 cm
• Vikt: 0,02905 kg

Ljud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membran: Mylar-kon
Frekvensåtergivning: 15-22 000 Hz
Impedans: 16 ohm
Magnettyp: Neodymium
Maximal ineffekt: 20 mW
Känslighet: 102 dB
Högtalardiameter: 9 mm
Typ: Dynamisk
Högtalarspole: CCAW

•
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