
 

 

Philips ActionFit
Auscultadores desportivos 
Bluetooth®

Diafragmas de 15 mm/posterior 

fechada

Auricular

SHQ7300LF
Concebidos para desporto e música

Emparelhamento NFC sem fios com um só toque
Os micro diafragmas dos auriculares desportivos Philips SHQ7300 fornecem graves sólidos e um som 

equilibrado, e os bloqueios nos auriculares asseguram uma adaptação segura. Graças ao 

emparelhamento NFC com um só toque e a resistência à humidade IPX2, estes são os melhores 

auriculares para entusiastas de desporto apreciadores de música.

Excelente qualidade de som
• Micro diafragmas com sintonia fina fornecem graves sólidos, mas equilibrados
• Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Conforto de utilização mais prolongado
• Design ultra leve e de adaptação segura para praticar desporto
• Opção de dois tamanhos de fixações no ouvido para conforto e segurança óptimos
• Construídos com resistência à humidade IPX2 que é ideal para desporto

Adapta-se à sua vida c/a facilidade que se adapta às suas orelhas
• Bluetooth para desfrutar de música e chamadas – sem fios
• Suporte de Bluetooth 3.0 – sem o incómodo de cabos
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil
• Bolsa de transporte para arrumação prática
• Sistema de ajuste do cabo inteligente optimiza o comprimento para se adaptar às suas 

necessidades
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 Bluetooth 3.0

Suporte de Bluetooth 3.0 – sem o incómodo 
de cabos

Bolsa de transporte
Bolsa de transporte para arrumação prática

Emparelhamento fácil via NFC

O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe 
ligar os auriculares Bluetooth a qualquer 
dispositivo com Bluetooth – com um simples 
toque.

Micro diafragmas com sintonia fina

Micro diafragmas com sintonia fina asseguram 
o melhor desempenho de som e 
entretenimento musical para os seus 
auriculares com Bluetooth. Através da 

combinação dos micro diafragmas de 6 mm 
com sintonia fina e do equalizador no chip 
Bluetooth, podemos manter os auscultadores 
desportivos SHQ7300 num formato 
extremamente compacto e fácil de usar, 
enquanto asseguramos um som equilibrado 
mas potente, sem quaisquer cedências.

Resistência à humidade IPX2

Materiais com resistência à humidade IPX2 
tornam os SHQ7300 ideais para actividades ao 
ar livre e desportos casuais. IPX2 é a norma 
internacional relativa à resistência à água, 
assegurando que gotas de transpiração ou 
humidade não penetram no auricular.

Barreira auricular perfeita

Os diafragmas de altifalante super pequenos no 
interior destes auriculares cabem 
confortavelmente no interior da orelha e a sua 
adaptação excepcionalmente segura isola o 
ruído exterior para uma experiência de 
audição intensa e de alta intensidade.

Sistema de ajuste do cabo inteligente
O sistema de ajuste do cabo inteligente 
permite-lhe adaptar o comprimento do cabo 
dependendo das suas actividades desportivas e 
necessidades diferentes. Basta encaixar o cabo 

no sistema de ajuste do cabo e movê-lo para o 
comprimento ideal. Está pronto para o seu 
exercício sem emaranhamentos!

Dois tamanhos de fixações no ouvido
Os SHQ7300 são fornecidos com aros para as 
orelhas em borracha adicionais que podem ser 
encaixados nos auriculares para maior 
conforto e uma aderência segura no ouvido.

Ultra leves e seguros

Desfrute da sua música durante as suas 
actividades desportivas favoritas com o design 
ultra leve dos SHQ7300 e o bloqueio seguro 
nos auriculares para uma adaptação perfeita e 
liberdade de movimentos – sempre.

Música e chamadas sem fios

Relativamente ao prazer interminável da 
audição de música e à mudança entre música e 
chamadas sem incómodos, nada bate o 
Bluetooth! Para desfrutar das suas músicas 
favoritas, emparelhe os Philips SHQ7300 com 
o seu smartphone ou tablet com Bluetooth, 
basta um simples toque nos controlos 
intuitivos de cada protecção para os ouvidos 
para mudar o volume ou colocar uma música 
em pausa, enquanto atende uma chamada 
recebida e efectua chamadas.
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Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 3.0+EDR
• Alcance máximo: Até 10 m

Design
• Cor: Verde lima e branco

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 2,1 g
• Tempo de reprodução de música: 5,5 hr
• Recarregável
• Tempo em espera: 150 hr
• Tempo conv.: 6 h

Som
• Diafragma: PET
• Frequência de resposta: 8 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 25 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 6 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: Cobre
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, 
Microfone sem som, Alternar entre chamada e 

música, Chamada em Retenção
• Controlo do volume

Acessórios
• Bolsa: Bolsa de secagem rápida
• Manual de início rápido: Manual de início rápido
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 25970 70319 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,097 kg
• Peso líquido: 0,055 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,042 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,728 kg
• GTIN: 1 69 25970 70319 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,5 x 14 x 18,5 cm
• Peso líquido: 0,33 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,398 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3,5 x 8 x 3,5 cm
• Peso: 0,023 kg
•
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