
 

 

Philips ActionFit
Fones de ouvido 
esportivos

tipo concha/drivers de 8,6mm
Haste de apoio

SHQ4300OR
Curta a liberdade sem limites

Encaixe seguro e leve
Os fones de ouvido leves Actionfit SHQ4300 são fabricados com borracha ultraleve, flexível 
e à prova de suor, garantindo um encaixe perfeito que dá vontade de tê-los por horas no 
ouvido após malhar. Os graves extremamente profundos o mantêm sempre motivado.

Ultrapasse os limites
• Som com desempenho extremamente alto
• Os fones de ouvido com encaixe oferecem isolamento acústico

Liberdade
• O design ultraleve de 11,4g oferece excelente conforto*
• Alça p/ pesc. flex. se ajusta à cabeça p/ encaixe ideal
• Três opções de tamanho de fones para o encaixe ideal
• Clipe do cabo incluso para um treino sem complicação

proteção
• À prova de suor e umidade: ideais para qualquer treino
• Cabo reforçado Kevlar® para excelente durabilidade
• Estojo de transporte esportivo para fácil armazenamento
winner



 Design ultraleve de 11,4g

Pesando apenas 11,4g, esses fones de ouvido 
esportivos são tão leves e confortáveis que 
você até esquece de que está usando eles. 
Perfeitos para mantê-lo concentrado nos 
difíceis últimos quilômetros.

Três opções de tamanho de fones

Três opções de tamanho de fones para o 
encaixe ideal

Clipe do cabo

Um clipe do cabo vem incluso com os fones de 
ouvido ActionFit, mantendo o cabo fora do 
caminho enquanto você se esforça ainda mais.

Estojo de transporte esportivo para 
facilidade
Estojo de transporte esportivo para fácil 
armazenamento

Alça p/ pesc. flex.

Uma alça para pescoço feita com um fio flexível 
que se molda à sua medida torna esses fones 
de ouvido Actionfit extremamente 
confortáveis. Os leves ganchos para orelha 
emborrachados e alça para pescoço 
emborrachada e elástica são seguros e 
confortáveis durante qualquer tipo de treino.

Som de alta performance

Os drivers de neodímio de 8,6mm aprimoram 
o som de alta performance, garantindo seu 
melhor desempenho.

Cabo reforçado Kevlar®

Os cabos reforçados Kevlar® para fones de 
ouvido são resistentes o suficiente para 
aguentar até mesmo os treinos mais pesados.

Isolamento acústico
Os fones de ouvido com encaixe criam uma 
vedação precisa no canal auditivo, resultando 
em um potente efeito de isolamento. Nossos 
tubos ovais de acústica são aprimorados de 
modo ergonômico para garantir um encaixe 
excelente.

À prova de suor e umidade

Nem o suor nem a chuva o impedirão de 
superar seus limites ao som de suas músicas 
favoritas. Os materiais desses fones de ouvido 
esportivos Actionfit são à prova d’água e de 
suor, o que os torna a companhia de treino 
perfeita independentemente do clima.
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Design
• Cor: Laranja

Acessórios
• Estojo de transporte

Conectividade
• Conexão por cabo: unilateral
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: folheado a ouro

Som
• Diafragma: PET
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 20 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Inserir: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW
• Sistema acústico: Fechado
• Resposta em frequência: 5 a 24.000 Hz
•
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