
 

 

Philips
Auscultadores desportivos

Diafragmas de 8,6 mm/posterior 

fechada

Fita para pescoço

SHQ4305WS
Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare
Adaptação segura e leve
Os Actionfit SHQ4305 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente 
à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que quererá continuar a usá-los muito 
depois de terminar o treino. Os seus graves ricos e profundos mantê-lo-ão sempre motivado.

Vá mais longe
• Som de alto desempenho que puxa pelo seu desempenho
• Auriculares de introdução que proporcionam isolamento de som

Liberdade
• Design ultra leve de 11,4 g que proporciona o máximo conforto
• A fita flexível para o pescoço ajusta-se automaticamente à sua cabeça para uma adaptação ideal
• Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita
• Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

protecção
• Resistentes à transpiração e humidade – ideais para qualquer exercício
• Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade
• Bolsa de transporte desportiva para fácil arrumação



 Design ultra leve de 11,4 g

Pesando apenas 11,4 g, estes auriculares 
desportivos ActionFit são tão leves e 
confortáveis que irá esquecer-se de que ainda 
os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir 
aos últimos quilómetros mais duros.

Selecção de 3 tamanhos de pontas de 
auriculares

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para 
uma adaptação perfeita

Grampo de cabo

Os auriculares ActionFit incluem um grampo 
de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe 
enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Bolsa de transporte desportiva
Bolsa de transporte desportiva para fácil 
arrumação

Fita para o pescoço flexível

Uma fita para o pescoço fabricada com um 
arame de mola maleável que se adapta 
automaticamente a si e assegura que estes 
auscultadores ActionFit são confortáveis sem 
esforço. Os ganchos para as orelhas leves e 
revestidos a borracha e a fita para o pescoço 
elástica em borracha são seguros e 
confortáveis durante qualquer exercício.

Som de alto desempenho

Diafragmas em neodímio de 8,6 mm libertam 
um som de alto desempenho, incentivando-o a 
dar o seu melhor.

Cabo reforçado a Kevlar®

Os cabos dos auscultadores reforçados a 
Kevlar® são suficientemente fortes para 
resistir até aos treinos mais difíceis.

Isolamento sonoro
Os auriculares de introdução criam um 
isolamento forte no canal auditivo, o que 
resulta num efeito de isolamento forte. Os 
nossos tubos acústicos ovais são 
ergonomicamente optimizados para assegurar 
uma adaptação excepcional.

Resistentes à transpiração e humidade

A transpiração e a água não voltarão a ser um 
impedimento para tentar chegar ao seu limite 
enquanto ouve as suas músicas favoritas. Os 
materiais dos auscultadores desportivos 
Actionfit são resistentes à transpiração e à 
água, o que os torna no companheiro perfeito 
para o seu treino, independentemente das 
condições climatéricas.
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Acessórios
• Bolsa para arrumação

Conectividade
• Ligação de Cabo: um único lado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro

Som
• Diafragma: PET
• Impedância: 16 ohms

• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 5 - 24 000 Hz

Dimensões da embalagem
• UPC: 6 09585 24816 8
•
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