
 

 

Philips
Auscultadores desportivos 
com aro para a cabeça

ActionFit
On-ear
Cor-de-laranja e preto

SHQ5200
Sintonizado para o desporto

Antideslizante, adaptação segura com exterior em silicone
Resistentes e ergonómicos, os auscultadores ActionFit SHQ5200 ultra leves foram concebidos para os 

treinos mais exigentes. Diafragmas em neodímio de 40 mm asseguram graves potentes enquanto a 

acústica aberta e as protecções para os ouvidos amovíveis o mantêm sempre confortável, seco e fresco.

Concebidos para uma adaptação segura e confortável
• Protecções para os ouvidos amovíveis e laváveis mantêm-no fresco e seco
• Aro para a cabeça antideslizante com exterior em silicone permite-lhe mover-se livremente
• O aro para a cabeça com adaptação confortável ajusta-se perfeitamente a qualquer contorno 

das orelhas

Concebidos para um alto desempenho
• Auscultadores ultra leves de 99 g para adaptação e conforto excelentes
• Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade

Som excelente com um maior melhoramento de graves
• Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves potentíssimos e desempenho energizado
• Design acústico aberto mantém-no atento ao ambiente circundante



 Diafragmas em neodímio de 40 mm

Entre no seu ritmo com música potente e 
sólida, graças aos diafragmas potentes de 
40 mm em neodímio que emitem graves 
potentíssimos, profundos e dinâmicos. Os seus 
auscultadores ActionFit foram concebidos 
para fornecer energia ao seu exercício – seja 
qual for o grau de exigência. Sinta uma 
experiência de som com um movimento vivo - 
independentemente do tipo de treino e de 
onde se encontra.

Protecções amovíveis e laváveis

Não espere mais pela acção – os seus 
auscultadores ActionFit SHQ5200 dispõem de 
protecções para os ouvidos exclusivas 
revestidas com um tecido que faculta a saída da 
humidade, que o mantém confortável, fresco e 
seco durante o seu treino. Basta retirar as 
protecções para as lavar depois de várias 
utilizações e estas ficarão como novas.

Aro para a cabeça antideslizante

Os auscultadores ActionFit SHQ5200 dispõem 
de um aro para a cabeça concebido 
especialmente para este fim que se mantém 
firmemente na sua posição durante o seu 
treino mais intenso. O seu aro para a cabeça 
antideslizante é construído com um exterior 
em silicone inovador que assegura pontos de 
contacto suficientes na sua cabeça, impedindo 
deslizes laterais ou efeitos de pêndulo para a 
frente/para trás, enquanto se move livremente 
durante o seu treino.

Design acústico aberto

Para a sua segurança, os seus auscultadores 
ActionFit permitem-lhe estar atento ao 
ambiente que o rodeia – especialmente quando 
pratica exercício ao ar livre. A sua plataforma 
acústica aberta permite-lhe compreender o 
que acontece à sua volta, enquanto desfruta 
totalmente da sua música.

Aro para a cabeça com adaptação 
confortável

Os seus auscultadores ActionFit dispõem de 
um aro para a cabeça de adaptação confortável 
com um design discreto e protecções para os 
ouvidos ergonómicas que são testadas de 
forma rigorosa para se adaptarem a todas as 
orelhas – independentemente do formato e do 
tamanho – de forma confortável e perfeita.

Ultra leves com 99 g
Pesando uns meros 99 g, os ActionFit 
SHQ5200 são uns dos auscultadores mais 
leves do mercado. A sua arquitectura 
concebida de forma eficiente dispõe de partes 
individuais que foram concebidas 
especificamente para obter um equilíbrio 
preciso entre estrutura ergonómica e peso 
confortável. A estrutura do aro para a cabeça 
é fabricada em polipropileno de alta qualidade, 
assegurando um posicionamento firme 
contínuo e uma adaptação elegante discreta.
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Auscultadores ActionFit 

SHQ5200 da Philips - auscultadores ultra 
leves desportivos com estabilizador 
ergonómico para uma adaptação perfeita. 
Sistema acústico aberto promove o fluxo 
de ar e permite-lhe estar atento ao 
ambiente circundante, e as protecções 
para os ouvidos amovíveis podem ser 
lavadas à mão.
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Conectividade
• Tipo de cabo: Cabo de Kevlar
• Ligação de Cabo: um lado
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro

Acessórios
• Incluído: bolsa de protecção

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
• Tara: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

24,5 x 21 x 22,8 cm
• Peso líquido: 0,366 kg
• Peso bruto: 1 kg
• Tara: 0,634 kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Número de embalagens para o consumidor: 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: Aberto
• Diafragma: PET
• Frequência de resposta: 18 - 21 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Sensibilidade: 101 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Impedância: 32 ohms
•
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