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SHQ5200
Inställd för sport

Halkfritt grepp och säker passform i silikon
De fjäderlätta hörlurarna ActionFit SHQ5200 är tåliga och ergonomiska för att kunna klara av de 
allra tuffaste träningspassen. Neodymhögtalarelementen på 40 mm ger kraftfull bas och den öppna 
akustiska designen och de löstagbara öronkuddarna gör att du känner dig bekväm, torr och sval.

Utformad för säker och bekväm passform
• Löstagbara och tvättbara öronkuddar som håller dig sval och torr
• Halkfritt huvudband med passform i silikon som gör att du kan röra dig fritt
• Huvudband med perfekt passform som anpassar sig efter örats konturer

Utformad för höga prestanda
• Ultralätta hörlurar på 99 g för perfekt passform och bekvämlighet
• Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Utmärkt ljud med extra basförstärkning
• Neodymhögtalarelement på 40 mm för kraftig bas och bästa prestanda
• Öppen akustisk formgivning så att du håller koll på omgivningen



 Neodymhögtalarelement på 40 mm

Låt dig ryckas med av musik med kraftfull bas tack 
vare neodymhögtalarelementen på 40 mm och deras 
djupa och dynamiska basljud. ActionFit-hörlurarna är 
utformade för att ge dig extra energi även under de 
tuffaste träningspassen. Förbered dig på en 
ljudupplevelse du sent ska glömma – oavsett 
träningspass och omgivning.

Löstagbara och tvättbara kuddar

Svettas loss! ActionFit-hörlurarna SHQ5200 har 
unika öronkuddar som omges av ett fuktavvisande 
material som gör att du håller dig bekväm, sval och 
torr under träningspasset. Vid behov kan du ta bort 
kuddarna och tvätta dem så blir de som nya.

Halkfritt huvudband

ActionFit-hörlurarna SHQ5200 har ett särskilt 
utformat huvudband som sitter perfekt även under 

de allra tuffaste träningspassen. Det halkfria 
huvudbandet har en passform i silikon som gör att 
bandet fäster perfekt vid huvudet, utan att det halkar 
ned på sidorna eller i pannan och nacken när du rör 
dig under träningspasset.

Öppen akustisk formgivning

ActionFit-hörlurarna är utformade för din säkerhet, 
för att du ska vara medveten om omgivningen, i 
synnerhet när du tränar utomhus. Den öppna 
akustiska formgivningen gör att du kan hålla koll på 
vad som händer i din omgivning samtidigt som du kan 
fortsätta att lyssna på din musik.

Huvudband med perfekt passform

ActionFit-hörlurarna har ett noga utformat 
huvudband med perfekt passform och ergonomiska 
öronsnäckor som passar alla öron perfekt och på ett 
bekvämt sätt – oavsett öronens form och storlek.

Ultralätta 99 g
Med sina 99 g är ActionFit-hörlurarna SHQ5200 
bland de lättaste hörlurarna på marknaden. Varje 
liten detalj är noga utformad för att ge dig såväl 
ergonomiska som lättviktiga hörlurar. Huvudbandets 
kanter är tillverkade i förstklassigt polypropylen för 
ett fast grepp och en elegant passform.

Kevlar-förstärkt sladd
ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för 
hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl 
skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema 
miljöer – och extrema träningspass.
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Specifikationer
Anslutningar
• Kabeltyp: Kevlar-sladd
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: guldpläterad

Tillbehör
• Medföljer: skyddsfodral

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Nettovikt: 0,122 kg
• Bruttovikt: 0,258 kg
• Taravikt: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Typ av hyllplacering: Båda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 24,5 x 21 x 22,8 cm
• Nettovikt: 0,366 kg
• Bruttovikt: 1 kg
• Taravikt: 0,634 kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Antal konsumentförpackningar: 3

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 14 x 19,2 x 5,6 cm
• Vikt: 0,102 kg

Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 18–21 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Känslighet: 101 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Impedans: 32 ohm
•
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