Philips
Fones de ouvido
esportivos com alça

ActionFit
Auricular
Laranja e preto

SHQ5200

Em sintonia com os esportes
Encaixe seguro antideslizante com apoio de silicone
Resistentes e ergonômicos, os fones de ouvido ultraleves ActionFit SHQ5200 foram desenvolvidos
para os exercícios mais exigentes. Os drivers de neodímio de 40mm garantem graves potentes, e as
espumas auriculares removíveis com acústica aberta o mantêm confortável, seco e refrescado.
Desenvolvido para um encaixe seguro e confortável
• Almofadas removíveis e laváveis para mantê-lo seco e refrescado
• Alça antideslizante com apoio de silicone para se movimentar com liberdade
• A alça com encaixe perfeito se adapta ao contorno de qualquer orelha
Desenvolvido para alto desempenho
• Fones de ouvido ultraleves de 99g para encaixe perfeito e conforto
• Cabo reforçado Kevlar para excelente durabilidade
Excelente qualidade de som com reforço de graves
• Drivers de neodímio 40mm para desempenho potente com graves profundos
• O design acústico aberto o mantém atento ao seu redor
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Destaques
Drivers de neodímio 40mm

Alça antideslizante

Alça com encaixe perfeito

Deixe-se levar pela música com altas batidas
graças aos potentes drivers de neodímio de
40mm que intensificam graves dinâmicos e
profundos. Seus fones de ouvido ActionFit são
desenvolvidos para aumentar o desempenho
de seus treinos, independentemente de sua
exigência. Curta um som incrível enquanto
treina, independentemente dos exercícios e
aonde você for.

Os fones de ouvido ActionFit SHQ5200
contam com uma alça com design especial que
fica bem encaixada durante seus treinos mais
pesados. Sua alça antideslizante foi criada com
um apoio de silicone inovador que garante
pontos de contato suficientes em sua cabeça,
evitando deslizes laterais, frontais e traseiros
enquanto você se movimenta livremente
durante o treino.

Seu fone de ouvido ActionFit apresenta uma
alça com encaixe perfeito e design discreto
com fones ergonômicos que foram testados
várias vezes para caber em todos os ouvidos,
independentemente da forma e do tamanho,
de modo perfeito e confortável.

Almofadas removíveis e laváveis

Design acústico aberto

Vá em frente e deixe o suor pingar: seu fone de
ouvido ActionFit SHQ5200 apresenta
almofadas auriculares exclusivas que são
cobertas por um tecido antiumidade que o
mantém confortável, refrescado e seco
durante todo o treino. Basta remover as
almofadas para lavar após várias utilizações:
elas ficarão novinhas em folha.

Para sua segurança, seus fones de ouvido
ActionFit permitem que fique atento ao seu
ambiente, especialmente ao se exercitar ao ar
livre. Sua plataforma acústica aberta permite
que você saiba o que está acontecendo ao
redor enquanto curte todas as suas músicas.

Ultraleves de 99g
Pesando apenas 99g, o ActionFit SHQ5200 é
um dos mais leves fones de ouvido do
mercado. Sua arquitetura fabricada com
eficiência conta com peças individuais em
design especial para garantir um equilíbrio
preciso entre estrutura ergonômica e peso
confortável. A estrutura da alça é feita de
polipropileno de alta classe, garantindo um
apoio firme e consistente e um encaixe
discreto e estiloso.

CES 2013 Innovations
Awards
HOMENAGEADO na
categoria de produto
Fones de ouvido
Fones de ouvido ActionFit
SHQ5200: fones de ouvido esportivos
ultraleves com estabilizador ergonômico
para encaixe perfeito. O sistema acústico
aberto permite o fluxo de ar e o mantém
atento ao ambiente, e as almofadas
auriculares removíveis podem ser lavadas
à mão.
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Especificações
Conectividade
•
•
•
•
•

Tipo de cabo: Cabo Kevlar
Conexão por cabo: unilateral
Comprimento do cabo: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Acabamento do conector: folheado a ouro

Acessórios

• Conteúdo: bolsa protetora

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Peso líquido: 0.122 kg
• Peso bruto: 0,258 kg
• Peso da embalagem: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa

•
•
•
•
•

24,5 x 21 x 22,8 cm
Peso líquido: 0,366 kg
Peso bruto: 1 kg
Peso da embalagem: 0,634 kg
GTIN: 1 69 23410 71939 7
Número de embalagens para o cliente: 3

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
14 x 19,2 x 5,6 cm
• Peso: 0,102 kg

Som
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Abrir
Diafragma: PET
Resposta em frequência: 18 - 21 000 Hz
Tipo de ímã: Neodímio
Sensibilidade: 101 dB
Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
Entrada de energia máxima: 40 mW
Impedância: 32 ohm

•

• Embalagem externa (L x L x A):
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