
 

 

Philips ActionFit
Sporthörlurar

8,6 mm-högtalarelement, sluten 

baksida

Nackrem

SHQ4300OR
Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Säker passform och lätt
Fjäderlätta Actionfit SHQ4300 är tillverkade av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi, 
vilket ger en så perfekt passform att du kommer vilja behålla dem på efter träningen. 
Dessutom håller den djupa basåtergivningen dig motiverad – alltid.

Ta i mer
• Ljud med höga prestanda ljud ger toppkvalitet
• Sätt i hörlurarna och få ljudisolering

Freedom
• 11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort*
• Flexibelt nackband som automatiskt anpassar sig efter huvudet för perfekt passform
• Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
• Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

skydd
• Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass
• Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
• Sportigt fodral för enkel förvaring
winner



 11,4 g ultralätt design

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 11,4 g 
och är så lätta och bekväma att du glömmer 
bort att du har dem på dig. Perfekta för att du 
ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Öronsnäckor i 3 storlekar

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal 
passform

Sladdklämma

En sladdklämma medföljer ActionFit-
hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du 
utmanar dig själv.

Sportigt fodral för enkel
Sportigt fodral för enkel förvaring

Flexibelt nackband nackrem

En nackrem med elastisk fjädring som formar 
sig efter dig gör Actionfit-hörlurarna bekväma. 
De lätta gummerade öronkrokarna och det 
elastiska nackbandet känns säkra och samtidigt 
bekväma när du tränar.

Ljud med höga prestanda

8,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga 
prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Kevlar®-förstärkt sladd

Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga 
att de klarar också de tuffaste träningspassen.

Ljudisolering
Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i 
öronkanalen som ger en stark isolerande 
effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt 
optimerade för utmärkt passform.

Skydd mot svett och fukt

Svett och regn kommer inte längre att hindra 
dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet 
i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och 
vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta 
träningspartnern oavsett väder.
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Design
• Färg: Orange

Tillbehör
• Förvaringsfodral

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad

Ljud
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Akustiskt system: Stängd
• Frekvensåtergivning: 5–24 000 Hz
•
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