
 

 

Philips
Ακουστικά για σπορ με 
στήριγμα κεφαλής

ActionFit
Αγκαλιάζουν το αυτί
Πορτοκαλί και μαύρα

SHQ5200
Για σπορ

Αντιολισθητική, ασφαλής εφαρμογή με σιλικόνη
Ανθεκτικά, εργονομικά και εξαιρετικά ελαφριά, τα ακουστικά ActionFit SHQ5200 έχουν 

σχεδιαστεί για να καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των σπορ. Οι οδηγοί νεοδυμίου 

40 mm προσφέρουν πανίσχυρα μπάσα, ενώ η ανοιχτή ακουστική και τα αποσπώμενα 

μαξιλαράκια σάς κρατούν πάντα άνετους, στεγνούς και κουλ.

Σχεδιασμένα για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
• Αποσπώμενα μαξιλαράκια που πλένονται, για να είστε πάντα στεγνοί και άνετοι
• Αντιολισθητικό στήριγμα κεφαλής από σιλικόνη, για απόλυτη ελευθερία κινήσεων
• Στήριγμα κεφαλής που εφαρμόζει τέλεια στο περίγραμμα των αυτιών σας

Σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση
• Ακουστικά βάρους 99 γρ. για άψογη εφαρμογή και άνεση
• Ενισχυμένο καλώδιο Kevlar για εξαιρετική αντοχή

Εξαιρετικός ήχος, με φοβερή ενίσχυση μπάσου
• Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. για δυνατά, πλούσια μπάσα
• Ακουστική σχεδίαση ανοικτού τύπου, για να ακούτε ό,τι συμβαίνει γύρω σας



 Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.

Μπείτε στο ρυθμό και απολαύστε τη μουσική 
σας δυνατά, χάρη στους πανίσχυρους 
οδηγούς ηχείων 40 χιλ. που αποδίδουν βαθιά 
και δυναμικά μπάσα. Τα ακουστικά ActionFit 
είναι σχεδιασμένα για να ενισχύουν τις 
επιδόσεις στη γυμναστική, όσο απαιτητική κι 
αν είναι. Απολαύστε μια πραγματικά 
συναρπαστική εμπειρία ήχου, ό,τι 
γυμναστική και αν κάνετε, όπου και αν 
βρίσκεστε.

Αποσπώμενα μαξιλαράκια που 
πλένονται

Γυμναστείτε άφοβα χωρίς να σκέφτεστε τον 
ιδρώτα – τα ακουστικά ActionFit SHQ5200 
διαθέτουν μοναδικά μαξιλαράκια με 
υφασμάτινο κάλυμμα ανθεκτικό στην 
υγρασία, για να σας κρατούν άνετους, 
στεγνούς και κουλ για όση ώρα γυμνάζεστε. 
Απλώς πλύνετε τα αποσπώμενα 
μαξιλαράκια μετά από μερικές χρήσεις και θα 
είναι πάντα σαν καινούργια.

Αντιολισθητικό στήριγμα κεφαλής

Τα ακουστικά ActionFit SHQ5200 διαθέτουν 
ένα ειδικά σχεδιασμένο στήριγμα κεφαλής 
που μένει σταθερό ακόμα και κατά την 
εντατική άσκηση. Το αντιολισθητικό 
στήριγμα κεφαλής είναι κατασκευασμένο 
από σιλικόνη ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη 
εφαρμογή και ελευθερία κινήσεων κατά τη 
γυμναστική, χωρίς να πέφτει στο πλάι ή 
μπροστά.

Ακουστική σχεδίαση ανοικτού τύπου

Για την ασφάλειά σας, τα ακουστικά ActionFit 
σάς επιτρέπουν να ακούτε ό,τι συμβαίνει 
γύρω σας, ιδίως όταν γυμνάζεστε σε 
εξωτερικό χώρο. Χάρη στην ακουστική 
πλατφόρμα ανοιχτού τύπου, μπορείτε να 
διακρίνετε όλους τους ήχους που σας 
περιβάλλουν ενώ απολαμβάνετε τη μουσική 
σας στο έπακρο.

Στήριγμα κεφαλής που εφαρμόζει 
τέλεια

Τα ακουστικά ActionFit διαθέτουν ένα 
διακριτικό στήριγμα κεφαλής που εφαρμόζει 
τέλεια, καθώς και εργονομικά καλύμματα 
που έχουν ελεγχθεί αυστηρά για άνετη και 
άψογη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού, 
ανεξαρτήτως σχήματος και μεγέθους.

Εξαιρετικά ελαφριά, μόλις 99 γρ.
Με βάρος μόλις 99 γρ., τα ActionFit SHQ5200 
είναι από τα πλέον ελαφριά ακουστικά της 
αγοράς. Η μοναδική τους σχεδίαση 
οφείλεται στα μεμονωμένα μέρη που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά ώστε να είναι εργονομικά, 
άνετα και ελαφριά. Το πλαίσιο του 
στηρίγματος κεφαλής, κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο κορυφαίας ποιότητας, 
εξασφαλίζει σταθερό κράτημα και κομψή 
εφαρμογή.

Βραβεία Καινοτομίας 
CES 2013
Τιμητική διάκριση στην 
κατηγορία ακουστικών
Ακουστικά Philips 
ActionFit SHQ5200 - 

Εξαιρετικά ελαφριά ακουστικά για σπορ 
με εργονομική σταθεροποίηση για 
τέλεια προσαρμογή. Το ανοιχτό 
σύστημα ακουστικής βελτιώνει τη ροή 
αέρα και σας επιτρέπει να διακρίνετε 
τους εξωτερικούς ήχους, ενώ τα 
αποσπώμενα μαξιλαράκια αυτιών 
μπορούν να πλυθούν.
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Συνδεσιμότητα
• Τύπος καλωδίου: Καλώδιο Kevlar
• Σύνδεση καλωδίων: μίας όψης
• Μήκος καλωδίου: 1,2 ιγ
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 μμ
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: 
προστατευτική θήκη

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 22,5 x 7,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,122 κ.
• Μικτό βάρος: 0,258 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,136 κ.
• EAN: 69 23410 71939 0
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 21 x 22,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,366 κ.
• Μικτό βάρος: 1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,634 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

14 x 19,2 x 5,6 εκ.
• Βάρος: 0,102 κ.

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Διάφραγμα: PET
• Συχνότητα απόκρισης: 18 - 21 000 Hz
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Ευαισθησία: 101 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 μμ
• Μέγιστη ισχύς: 40 mW
• Αντίσταση: 32 ohm
•
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