
 

 

Philips
Sports-sankakuulokkeet

ActionFit
Korvat peittävät
Oranssi ja musta

SHQ5200
Viritetty urheiluun

Mukava käyttää luistamattoman silikonikahvan ansiosta
Kestävä, erittäin kevyt ja ergonomisesti muotoiltu ActionFit SHQ5200 on suunniteltu vaativaan 

harjoitteluun. Kuulokkeiden 40 mm:n neodyymielementit takaavat voimakkaat bassoäänet. Avoin 

akustinen rakenne ja irrotettavat korvatyynyt varmistavat, että kuulokkeet pysyvät miellyttävän kuivina ja 

viileinä.

Muotoiltu istumaan tiiviisti ja miellyttävästi
• Irrotettavat ja pestävät korvatyynyt pysyvät viileinä ja kuivina
• Luistamattoman kuulokesangan silikonisen tarttumapinnan ansiosta voit liikkua vapaasti
• Hyvin istuva kuulokesanka myötäilee korvan muotoja

Huima suorituskyky
• Erittäin kevyillä 99 g:n kuulokkeilla istuvuutta ja käyttömukavuutta
• Kevlar-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden

Erinomainen ääni ja bassotehostus
• 40 mm:n neodyymielementeillä mahtava basso ja tujakka suorituskyky
• Avoimen akustisen muotoilun ansiosta erotat myös ympäristön äänet



 40 mm:n neodyymielementit

Anna musiikin sykkeen viedä sinut mukanasi. 
Tehokkaiden 40 mm:n neodyymielementtien 
ansiosta basso on syvä ja dynaaminen. ActionFit-
kuulokkeet on suunniteltu antamaan energiaa 
treeniin – kaikkein kovimpaankin. Anna eloisan äänen 
liikuttaa kuntoillessa ja muulloinkin.

Irrotettavat ja pestävät korvatyynyt

Voit hikoilla huoletta – ActionFit SHQ5200 -
kuulokkeissa on ainutlaatuiset korvatyynyt, joiden 
kosteutta imevä kangaspäällyste pitää korvasi viileinä 
ja kuivina treenin aikana. Korvatyynyt on helppo 
irrottaa ja pestä usean käyttökerran jälkeen.

Luistamaton kuulokesanka

ActionFit SHQ5200 -kuulokkeissa on 
erikoismuotoiltu kuulokesanka, joka pysyy päässä 
kovassakin treenissä. Sen luistamattomassa 

kuulokesangassa on innovatiivinen silikoninen 
tarttumapinta, jonka ansiosta kuulokkeet eivät pääse 
luistamaan tai heilumaan edestakaisin, ja voit liikkua 
vapaasti treenin aikana.

Avoin akustinen muotoilu

ActionFit-kuulokkeita voi käyttää turvallisin mielin – 
erotat myös ympäristön äänet, mikä on tärkeää 
erityisesti urheillessasi ulkona. Kuulokkeiden 
avoimen akustisen muodon ansiosta erotat 
ympäristösi äänet ja nautit musiikista täysillä.

Hyvin istuva kuulokesanka

ActionFit-kuulokkeissa on hienostuneesti muotoiltu 
kuulokesanka ja ergonomiset kuulokeosat, jotka on 
testattu tarkoin kaikille korville sopiviksi – ne ovat 
miellyttävät käytössä korvan koosta ja muodosta 
riippumatta

Erittäin kevyet - 99 grammaa
Kevyet 99 gramman ActionFit SHQ5200 -
kuulokkeet ovat yhdet markkinoiden kevyimmistä. 
Niiden tehokas rakenne koostuu yksittäisistä osista, 
jotka on suunniteltu erityisesti ergonomiaa ja käytön 
keveyttä silmällä pitäen. Kuulokesankojen runko on 
laadukasta polypropeenia, jolloin sangat sekä istuvat 
että ovat hienostuneen tyylikkäät.

Kevlar-vahvisteinen johto
ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. 
Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu 
kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää 
ääriolosuhteita - kuten myös äärimmäistä kuntoilua.
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Tekniset tiedot
Liitännät
• Johtotyyppi: Kevlar-kaapeli
• Johtoliitäntä: yksipuolinen
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus

Lisätarvikkeet
• Mukana: suojapussi

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Nettopaino: 0,122 kg
• Kokonaispaino: 0,258 kg
• Taara: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 24,5 x 21 x 22,8 cm
• Nettopaino: 0,366 kg
• Kokonaispaino: 1 kg
• Taara: 0,634 kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 14 x 19,2 x 5,6 cm
• Paino: 0,102 kg

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Kalvo: PET
• Taajuusvaste: 18–21 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Herkkyys: 101 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Enimmäisteho: 40 mW
• Impedanssi: 32 ohmia
•
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