
 

 

Philips
Spor Baș Bandı Kulaklık

ActionFit
Kulak üstü
Turuncu ve Siyah

SHQ5200
Sportif kullanıma uygun

Silikon tutuş ile kaymayan, güvenli uyum
Güçlü, ergonomik ve ultra hafif ActionFit SHQ5200 Kulaklık, en zorlu egzersizler için tasarlanmıştır. 
40 mm neodimyum sürücüler güçlü bas sağlarken açık akustik tasarım ve çıkarılabilir kulak yastıkları 
her zaman rahat ve kuru kalmanızı sağlar ve havalı bir görünüm sunar.

Güvenli ve rahatça oturacak șekilde tasarlandı
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak tamponları rahat ve kuru kalmanızı sağlar
• Silikon saplı kaymaz baș bandı rahatça hareket etmenizi sağlar
• Rahatça takılan baș bandı her kulak kıvrımına en iyi șekilde oturur

Yüksek performans için tasarlanmıștır
• Tam oturması ve rahatlık için ultra hafif 99 gr kulaklık
• Mükemmel dayanıklılık için Kevlar destekli kablo

Daha fazla basla mükemmel ses
• Mega bas ve yüksek performans için 40 mm neodimyum sürücüler
• Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar



 40 mm neodimyum sürücüler

Mega derin ve dinamik bas sağlayan 40 mm 
neodimyum sürücüler sayesinde etkileyici müzik 
deneyimi yașayın. ActionFit kulaklığınız ne kadar 
zorlu olursa olsun egzersiz performansınızı artırmak 
için tasarlanmıștır. Hangi egzersizi yaparsanız yapın 
ve nereye giderseniz gidin canlı ses deneyimi 
yașamanızı sağlar.

Çıkarılabilir ve yıkanabilir tamponlar

Egzersize devam edin ve terleyin – ActionFit 
SHQ5200 kulaklığınızın tamponları nemi emerek 
egzersiz boyunca rahat ve kuru kalmanızı sağlayan 
malzemeyle kaplıdır. Birkaç kullanımdan sonra 
tamponları çıkarıp yıkadığınızda yeni gibi olacaklardır.

Kaymaz baș bandı

ActionFit SHQ5200 kulaklık en zor egzersizlerde 
tam olarak oturan, özel tasarlanmıș baș bandına 

sahiptir. Kaymaz baș bandı bașınızla yeterli sayıda 
temas noktasına sahip olan ve hareketten dolayı 
yanlardan ya da önden ve arkadan kaymayı 
engelleyerek egzersiz sırasında rahatça hareket 
etmenizi sağlayan yenilikçi silikon sapa sahiptir.

Açık akustik tasarım

Güvenliğiniz için ActionFit kulaklığınız özellikle de dıș 
mekanlarda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar 
olmanızı sağlar. Açık akustik platformu müziğinizden 
keyif alırken etrafınızda olup bitenlerden de haberdar 
olmanızı sağlar.

Rahatça takılan baș bandı

ActionFit kulaklığınız her șekilde boyutta kulağa rahat 
ve mükemmel bir șekilde uyması için test edilmiș 
ergonomik kulak bașlıklarıyla, hassas bir șekilde 
tasarlanmıș, rahatça takılan baș bandına sahiptir.

Ultra hafif 99 gr
Sadece 99 gr ağırlığındaki ActionFit SHQ5200 
piyasadaki en hafif kulaklıklardan biridir. Verimli bir 
șekilde tasarlanmıș mimarisi, ergonomik yapı ve 
rahatsızlık yaratmayan ağırlık arasında mükemmel bir 
denge için özel olarak tasarlanmıș parçalara sahiptir. 
Baș bandı çerçevesi yüksek kaliteli polipropilenden 
yapılmıștır, sağlam tutuș ve șık bir uyum sağlar.

Kevlar destekli kablo
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için özel 
olarak tasarlanmıștır. Kevlar kaplamalı kabloları, 
yırtılma ve kopmaya karșı iyi bir șekilde korunup en 
zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
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Teknik Özellikler
Bağlantı
• Kablo tipi: Kevlar kablo
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm
• Konektör kaplaması: altın kaplama

Aksesuarlar
• Dahil: koruyucu çanta

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 22,5 x 7,5 cm
• Net ağırlık: 0,122 kg
• Brüt ağırlık: 0,258 kg
• Dara ağırlığı: 0,136 kg
• EAN: 69 23410 71939 0
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 24,5 x 21 x 22,8 cm
• Net ağırlık: 0,366 kg
• Brüt ağırlık: 1 kg
• Dara ağırlığı: 0,634 kg
• GTIN: 1 69 23410 71939 7
• Ambalaj sayısı: 3

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 14 x 19,2 x 5,6 cm
• Ağırlık: 0,102 kg

Ses
• Akustik sistem: Açık
• Diyafram: PET
• Frekans tepkisi: 18 - 21 000 Hz
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Hassasiyet: 101 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Maksimum güç giriși: 40 mW
• Empedans: 32 ohm
•
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