
 

 

Philips
Sportowe słuchawki z 
pałąkiem na głowę

ActionFit
Nauszne
Czarno-pomarańczowy

SHQ5200
Odpowiednie do uprawiania sportu

Pewne dopasowanie bez poślizgu dzięki silikonowemu elementowi

Słuchawki ActionFit SHQ5200 są niezwykle lekkie, a jednocześnie solidne i ergonomiczne. Opracowano 

je z myślą o użytkowaniu podczas najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. 40-milimetrowe przetworniki 

neodymowe zapewniają potężne basy, a dzięki otwartej konstrukcji akustycznej i odłączanym 

poduszkom możesz cieszyć się pełną wygodą — Twoje uszy pozostają suche i nie przegrzewają się.

Stworzone z myślą o pewnym i wygodnym dopasowaniu
• Odłączane poduszki z możliwością mycia zapewniają suchość i przewiewność
• Antypoślizgowy pałąk na głowę z silikonowym elementem zapewnia swobodę ruchu
• Dopasowany pałąk na głowę sprawdza się doskonale niezależnie od kształtu ucha

Stworzone z myślą o wysokiej jakości
• Niezwykle lekkie, dopasowane i wygodne słuchawki o wadze 99 g
• Przewód wzmocniony Kevlarem dla większej trwałości

Doskonały dźwięk i dodatkowe wzmocnienie tonów niskich
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają mocne basy i dynamiczny dźwięk
• Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie



 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Wprowadź się w odpowiedni nastrój dzięki 
muzyce z dużym ładunkiem energii, który 
dostarczą ci potężne, 40-milimetrowe 
przetworniki neodymowe emitujące 
ultragłębokie, dynamiczne basy wprost do 
ucha. Słuchawki ActionFit dostarczą Ci paliwa 
do nawet najbardziej wyczerpujących ćwiczeń. 
Muzyka poruszy cię do głębi, niezależnie od 
miejsca i rodzaju ćwiczeń.

Odłączane poduszki z możliwością 
mycia

Ciesz się swobodą podczas treningu — 
wyjątkowe poduszki słuchawek ActionFit 
SHQ5200 są pokryte tkaniną, która w trakcie 
ćwiczeń odprowadza wilgoć i zapewnia 
komfort, chłód i suchą skórę. Po kilku użyciach 
poduszki można po prostu zdjąć i umyć — 
będą jak nowe.

Antypoślizgowy pałąk na głowę

W słuchawkach ActionFit SHQ5200 
zastosowano pałąk na głowę o wyjątkowej 
konstrukcji, która gwarantuje pewne 
dopasowanie nawet w trakcie najbardziej 
intensywnych ćwiczeń. Ten antypoślizgowy 
pałąk jest wyposażony w nowatorski, 
silikonowy element, dzięki któremu słuchawki 
mają wystarczającą powierzchnię styku z głową 
i przy swobodnym poruszaniu się w trakcie 
treningu nie zsuwają się na boki ani nie 
przemieszczają w tył i w przód jak wahadło.

Otwarta konstrukcja akustyczna

Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo, zwłaszcza 
gdy ćwiczysz na dworze, słuchawki ActionFit 
pozwalają słyszeć otoczenie. Ich otwarta 
konstrukcja akustyczna przepuszcza dźwięki z 
zewnątrz, a jednocześnie pozwala w pełni 
cieszyć się muzyką.

Dopasowany pałąk na głowę

Słuchawki ActionFit są wyposażone w 
dyskretny, a zarazem doskonale dopasowany 
pałąk na głowę z ergonomicznymi nasadkami, 
które na podstawie surowych testów 
opracowano tak, aby doskonale pasowały do 
uszu o dowolnych kształtach i rozmiarach, 
zapewniając komfort noszenia.

Niezwykła lekkość — 99 g
Ważące zaledwie 99 g słuchawki ActionFit 
SHQ5200 to jeden z najlżejszych modeli na 
rynku. Skonstruowano je w oparciu o 
pojedyncze części zaprojektowane tak, aby 
uzyskać równowagę między ergonomią 
konstrukcji a ciężarem pozwalającym na 
wygodne noszenie. Dyskretnie stylowa, 
doskonale trzymająca rama pałąka zbudowana 
jest z wytrzymałego polipropylenu.

CES 2013 Innovations 
Awards
WYRÓŻNIENIE w 
kategorii słuchawek
Philips ActionFit SHQ5200 
— ultralekkie sportowe 

słuchawki, optymalnie dopasowane dzięki 
ergonomicznemu stabilizatorowi. 
Otwarty system akustyczny umożliwia 
przepływ powietrza i pozwala słyszeć 
otoczenie, a odłączane poduszki można 
umyć.
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Możliwości połączeń
• Typ przewodu: Przewód kevlarowy
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane

Akcesoria
• Dołączone: pokrowiec ochronny

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Waga netto: 0,122 kg
• Waga brutto: 0,258 kg
• Ciężar opakowania: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,5 x 21 x 22,8 cm
• Waga netto: 0,366 kg
• Waga brutto: 1 kg
• Ciężar opakowania: 0,634 kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14 x 19,2 x 5,6 cm
• Waga: 0,102 kg

Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 18–21 000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Czułość: 101 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Impedancja: 32 om
•
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