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Speciaal voor sport

Antislip, stevige pasvorm met siliconen greep
Het sterke en ergonomische ontwerp van de ultralichte ActionFit SHQ5200-hoofdtelefoon kan 
de meest intensieve trainingen aan. De neodymium-drivers van 40 mm zorgen voor een krachtige 
bas terwijl de open akoestiek en de afneembare oorkussens u comfortabel, droog en koel houden.

Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm
• Afneembare, wasbare oorkussens houden u koel en droog
• Antisliphoofdband met siliconen greep laat u vrij bewegen
• Goed aansluitende hoofdband past iedereen

Ontworpen voor grootse prestaties
• Ultralicht 99 gram hoofdtelefoons voor een superieure pasvorm en ultiem comfort
• Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid

Uitstekend geluid met extra Bass Boost
• 40 mm neodynium drivers voor megabas en topprestaties
• Open akoestisch ontwerp houdt u alert op uw omgeving



 40 mm neodynium drivers

Swing de pan uit op stevige muziek, dankzij de 
krachtige 40 mm neodymium-drivers die 
zorgen voor megadiepe en dynamische bassen. 
Uw ActionFit hoofdtelefoon is speciaal 
ontworpen om uw workout, hoe zwaar ook, 
een extra boost te geven. Beleef een levendige, 
meeslepende geluidservaring – wat voor 
workout u ook doet en waar u ook bent.

Afneembare & wasbare kussens

Werk u in het zweet – uw ActionFit SHQ5200 
hoofdtelefoon is uitgerust met unieke 
oorkussens voorzien van een vochtwerende 
stof, waardoor uw oren aangenaam koel en 
droog blijven tijdens uw training. Was de 
kussens regelmatig en ze blijven zo goed als 
nieuw.

Antisliphoofdband

De ActionFit SHQ5200 hoofdtelefoon is 
uitgerust met een speciaal ontworpen 
hoofdband die zelfs bij uw zwaarste workout 
goed blijft zitten. De antisliphoofdband is 
voorzien van een innovatieve siliconen greep 
die ervoor zorgt dat de hoofdband goed blijft 
zitten en die voorkomt dat deze tijdens uw 
workout heen en weer beweegt of naar voor 
of achter verschuift.

Open akoestisch ontwerp

Voor uw veiligheid zorgt uw ActionFit 
hoofdtelefoons ervoor dat u zich bewust blijft 
van uw omgeving – vooral als u buiten traint. 
Door het open akoestisch platform blijft u 
waarnemen wat er rondom u gebeurt terwijl u 
van uw muziek kunt blijven genieten.

Goede aansluitende hoofdband

Uw ActionFit hoofdtelefoon is uitgerust met 
een discrete, goed aansluitende hoofdband met 
ergonomische oorschelpen. Ze zijn uitgebreid 
getest en zitten comfortabel op ieder oor– 
ongeacht vorm of grootte.

Ultralicht, 99 gram
Met een loutere 99 gram is de ActionFit 
SHQ5200 een van de lichtste hoofdtelefoons 
op de markt. Het efficiënte ontwerp bevat 
verschillende onderdelen speciaal ontworpen 
om de juiste balans tussen ergonomische 
structuur en aangenaam gewicht te bereiken. 
Het frame van de hoofdband is van 
hoogwaardige polypropeen gemaakt, voor een 
consequent stevige greep en discrete stijlvolle 
pasvorm.

Kevlar-verstevigde kabel
Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal 
ontworpen met het oog op duurzaamheid en 
kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel 
goed beschermd tegen scheuren en breken, en 
bestand tegen extreme omstandigheden – en 
workouts.
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Hoofdtelefoon SHQ5200 - Ultralichte 
sportheadset met ergonomische 
stabilisator voor optimale pasvorm. Het 
open akoestisch systeem bevordert 
ventilatie en houdt u alert op uw 
omgeving. De afneembare oorkussens 
kunnen op de hand worden gewassen.
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Connectiviteit
• Type kabel: Kevlar kabel
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm
• Afwerking van aansluiting: verguld

Accessoires
• Inclusief: beschermend etui

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Nettogewicht: 0,122 kg
• Brutogewicht: 0,258 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Type schap: Beide
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 24,5 x 21 x 22,8 cm
• Nettogewicht: 0,366 kg
• Brutogewicht: 1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,634 kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14 x 19,2 x 5,6 cm
• Gewicht: 0,102 kg

Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 18 - 21.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Gevoeligheid: 101 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Impedantie: 32 ohm
•
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