Philips ActionFit
Bluetooth®-sporthörlurar

Bästa för utomhusbruk
Bluetooth®
Svett/vattentät
Öronsnäcka

TESTA GRÄNSERNA, trådlöst
Trådlösa sportheadset
Philips trådlösa Actionfit RunFree-sporthörlurar ger dig nya frihetskänslor och energi på
träningen. De är gjorda för en kropp i rörelse med en säker passform, tuff, vattentålig
design och kraftfull bas.
Intensitet
• Den öppna akustiken släpper in ljudet för bättre medvetenhet och säkerhet
• Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå
Freedom
• Halkfria gummiöronsnäckor som håller hörlurarna på plats – i alla lägen.
• Trådlös Bluetooth-anslutning för trasselfria träningspass
• Ta kontrollen över din musik och besvara samtal när du tränar
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skydd
• Perfekt när du tränar med IPX2-svettresistens
• Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
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Bluetooth®-sporthörlurar

Bästa för utomhusbruk Bluetooth®, Svett/vattentät, Öronsnäcka

Specifikationer

Funktioner

Anslutningar

Tillbehör

Effekt

Yttre kartong

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,1
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
•
•
•
•
•
•

Batterityp: Litiumbatteri
Batterivikt: 2,5 g
Uppspelningstid: 4,5* tim
Laddningsbar
Standby-tid: 55* tim
Samtalstid: 4,5* tim

•
•
•
•
•
•

Ljud

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

• Snabbstartguide: Snabbstartguide
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Stabiliserande passform i örat: 2 par

Membran: PET
Impedans: 32 ohm
Magnettyp: Neodymium
Maximal ineffekt: 10 mW
Känslighet: 107 dB
Högtalardiameter: 13,6 mm
Högtalarspole: Koppar
Ljudförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
Akustiskt system: Halvslutet, Stängd
Frekvensåtergivning: 15-22 000 Hz
Typ: dynamisk

Bekvämlighet

• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Växla
mellan samtal och musik, Parkerat samtal
• Volymkontroll

Bruttovikt: 0,278 kg
GTIN: 1 69 25970 71012 8
Yttre kartong (L x B x H): 19 x 11 x 13,3 cm
Nettovikt: 0,09 kg
Antal konsumentförpackningar: 3
Taravikt: 0,188 kg

Förpackningens mått

• Förpackningens mått (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71012 1
• Bruttovikt: 0,066 kg
• Nettovikt: 0,03 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,036 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Design

• Färg: Kollime och svart

Produktstorlek

• Produktens mått (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vikt: 0,014 kg

Medvetenheten om omgivande ljud

Lyssna till kvalitetsljud som inte stänger ute världen
runt omkring dig. Designen med öppen akustik
släpper in omgivande ljud, så att du både är
medveten om vad som händer runtomkring dig och
kan känna dig säker när du tränar utomhus.

Halkfria gummiöronsnäckor

C-formade gummerade öronsnäckor håller
Actionfit-hörlurarna ordentligt på plats i örat så att
du kan fokusera på träningen, inte på att de ska sitta
fast.

Bluetooth 4.1

Bluetooth-teknik ger problemfri trådlös musik.

Extra hållbara Kevlar®-kabel

ActionFit-hörlurarna är utformade för hållbarhet
och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad
mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer –
och extrema träningspass.

Ljud med höga prestanda

13,6 mm-element ger ljud med höga prestanda och
pressar dig att prestera på topp.

Svettålig

Var inte rädd för att börja svettas. Med IPX2klassningen kan du svettas och träna i regn utan att
någon fukt tränger in i öronsnäckan.

•

Mikrofon och kontroll

Håll dig uppkopplad. Med den inbyggda mikrofonen
och spårkontrollen kan du byta musik eller besvara
samtal snabbt och enkelt medan du tränar.
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