
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-
urheilukuulokkeet

Sopii ulkokäyttöön
Bluetooth®

Hien- ja vedenkestävät
Nappikuuloke
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ngattomat Philips Actionfit RunFree -urheilukuulokkeet tuovat treeneihin entistä 
emmän liikkumisen vapautta ja energiaa. Tukevasti istuvat, vedenpitävät kuulokkeet 
ovat bassoääniin voimaa ja pitävät sinut liikkeellä.

Voimakkuus
• Avoin akustinen rakenne päästää ympäristön äänet läpi ja lisää näin turvallisuutta
• Erinomainen äänenlaatu kirittää sinut pitemmälle

Vapaus
• Luistamattomat, kumiset korvatyynyt pitävät kuulokkeet aina korvissa.
• Langattomalla Bluetooth-yhteydellä voit kuntoilla ilman turhia johtoja
• Hallitse musiikin toistoa ja vastaa puheluihin treenin aikana

suojaus
• IPX2-luokan hienkestävyys riittää tehokkaaseenkin treeniin
• Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden



 Ympäristön äänet erottuvat
Nauti laadukkaasta äänestä, joka ei eristä sinua 
muusta maailmasta. Avoin akustinen rakenne päästää 
ympäristön äänet läpi, joten tiedät, mitä ympärilläsi 
tapahtuu ja voit liikkua turvallisesti ulkona.

Luistamattomat kumiset korvatyynyt
C:n muotoinen korvatyyny pitää Actionfit-
kuulokkeet hyvin paikallaan, joten voit keskittyä 
rauhassa treenaamiseen.

Bluetooth 4.1
Bluetooth-tekniikalla voit kuunnella musiikkia 
helposti ja langattomasti.

Erittäin kestävä Kevlar®-johto
ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu kestämään. 
Niiden Kevlar-päällysteinen johto on suojattu 
kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se kestää 
ääriolosuhteita – kuten myös äärimmäistä kuntoilua.

Erinomainen äänenlaatu
13,6 mm:n elementit tuottavat laadukkaan äänen ja 
kannustavat sinua ylittämään itsesi.

Hienkestävät
Älä turhaan pelkää hikeä. IPX2-luokan 
vedenkestävyys takaa, että kuulokkeesi kestävät 
hikoilun ja sateessa kuntoilun.

Mikrofoni ja ohjain
Pysy tavoitettavissa. Kuulokkeissa on kiinteä 
mikrofoni ja kappaleen valintamahdollisuus, joten 
voit vaihtaa kappaletta tai vastata puheluihin nopeasti 
ja helposti treenin aikana.
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Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 4,1
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Akun paino: 2,5 g
• Musiikin toistoaika: 4,5* h
• ladattava
• Valmiusaika: 55* h
• Puheaika: 4,5* h

Ääni
• Kalvo: PET
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 10 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 13,6 mm
• Puhekela: Kupari
• Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin, Suljettu
• Taajuusvaste: 15 - 22 000 Hz
• Tyyppi: dynaaminen

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Siirtyminen puhelun ja musiikin 
välillä, Puhelujen pito

• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Pikaopas
• USB-johto: Lataamista varten
• Istuvuuden vakautin: 2 paria

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 25970 71012 8
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 19 x 11 x 13,3 cm
• Nettopaino: 0,09 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,188 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71012 1
• Kokonaispaino: 0,066 kg
• Nettopaino: 0,03 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,036 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Muotoilu
• Väri: Limetinvihreä ja hiilenmusta

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 10 x 2 x 4 cm
• Paino: 0,014 kg
•
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