
 

 

Philips
Sportshovedtelefoner med 
mikrofon

8,6 mm drivere/lukket bagside
Halsrem

SHQ4305WS
Oplev friheden. Lad intet holde dig tilbage

Let og sikker pasform
De fjerlette Actionfit SHQ4305 er fremstillet i ekstra let, fleksibelt og svedafvisende 
gummi og har en perfekt pasform, så du gerne beholder dem på efter træning. Den 
enestående dybe baslyd holder altid din motivation i top.

Pres dig selv til det yderste
• Højtydende lyd er afgørende for en toppræstation
• De isatte øretelefoner giver lydisolering

Freedom
• 11,4g ultralet design giver ultimativ komfort*
• Fleksibel halsrem, der automatisk tilpasser sig dit hoved og skaber en ideel pasform
• Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform
• Kabelholder medfølger, så du kan træne uden kabelrod

beskyttelse
• Sved- og fugttætte – ideelle til enhver form for træning
• Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed
• Sporty bæretaske til nem opbevaring



 11,4g ultralet design

Med en vægt på blot 11,4g er disse Actionfit-
sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du 
helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at 
få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, 
hårde kilometer.

Ørepuder i 3 størrelser

Ørepuder i 3 størrelser for optimal pasform

Kabelholder

Der følger en kabelholder med Actionfit-
øretelefonerne, så kablerne holdes på afstand, 
mens du presser dig selv til det yderste.

Sporty bæretaske til nem
Sporty bæretaske til nem opbevaring

Fleksibel halsrem

En halsrem fremstillet af en elastisk 
fjederbelastet snor, der former sig efter dig, 
gør denne Actionfit-hovedtelefon meget 
behagelig. Letvægtsørekroge i gummi og en 
elastisk gummihalsrem føles velsiddende og 
komfortabel nok til alle slags træning.

Højtydende lyd

8,6 mm neodymdrivere pumper højtydende 
lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.

Kevlar®-forstærket kabel

Kevlar®-forstærkede kabler til hovedtelefoner 
er robuste nok til at kunne klare selv den 
hårdeste træning.

Lydisolering
De isatte øretelefoner skaber en tæt forsegling 
inde i øret, hvilket skaber en stærk 
isoleringseffekt. Vores ovale lydrør er 
ergonomisk optimerede til at sikre en 
uovertruffen pasform.

Sved- og fugttætte

Sved eller regn vil ikke længere forhindre dig i 
at yde dit optimale, mens du lytter til dine 
yndlingssange. Disse materialer til Actionfit-
sportshovedtelefoner er sved- og vandtætte, 
så de er den perfekte træningsledsager uanset 
vejret.
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Design
• Farve: Hvid

Tilbehør
• Opbevaringsetui

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt

Lyd
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 20 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Type: Dynamisk
• Stemmerør: CCAW
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 5-24.000 Hz

Emballagens mål
• EAN: 69 25970 70104 4
• Mål på emballage (B x H x D): 17 x 22,5 x 4,5 cm
• Bruttovægt: 0,122 kg
• Nettovægt: 0,032 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,09 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,526 kg
• GTIN: 1 69 25970 70104 1
• Ydre indpakning (L x B x H): 23,8 x 15,4 x 21,1 cm
• Nettovægt: 0,096 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,43 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 12 x 13 x 4,2 cm
• Vægt: 0,032 kg
•
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