
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-sporthörlurar

6 mm element/sluten baksida
In-ear

SHQ7300LF
För motion och musik

Trådlös NFC-ihopparning med en knapptryckning
Philips sporthörlurar SHQ7300 har öronsnäckor med säker passform och högtalarelement i 

mikroformat som ger fyllig bas och balanserat ljud. Hörlurarna har dessutom en funktion för NFC-

ihopparning med en knapptryckning och en IPX2-fuktbeständighetsklassning, vilket gör dem till det 

perfekta valet för alla motionärer som gillar musik.

Förstklassig ljudkvalitet
• Finjusterade mikrohögtalarelement ger fyllig och balanserad bas
• Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

Bekväm att använda längre
• Ultralätt och säker passform för användning när du motionerar
• Sortiment med två in-ear-grepp för optimal komfort och säkerhet
• Tillverkad i IPX2-material som skyddar mot fukt och är perfekt när du motionerar

Passar både din vardag och dina öron
• Bluetooth för musik och samtal – trådlöst
• Bluetooth 3.0-support – utan sladdtrassel
• NFC-anslutning med en knapptryckning för enkel ihopparning
• Fodral för bekväm förvaring
• Den smarta sladdjusteraren optimerar längden så att den passar dina behov
winner



 Bluetooth 3.0

Bluetooth 3.0-support – utan sladdtrassel

Fodral
Fodral för bekväm förvaring

Enkel NFC-ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta 
dina in-ear Bluetooth-hörlurar till alla 
Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en 
knapptryckning.

Finjusterade mikrohögtalarelement

Finjusterade mikrohögtalarelement ger bästa 
ljudprestanda och musikunderhållning i dina in-

ear Bluetooth-hörlurar. Genom att kombinera 
finjusterade 6-mm mikrohögtalarelement och 
equalizern på Bluetooth-chippet kan vi 
bibehålla SHQ7300-sporthörlurarnas mycket 
kompakta och bärbara formfaktor och ge ett 
kraftfullt men ändå balanserat ljud – utan några 
kompromisser.

IPX2-material som skyddar mot fukt

IPX2-material som skyddar mot fukt gör 
SHQ7300 idealisk för utomhusaktiviteter och 
motion. IPX2 är den internationella standarden 
för vattentäthet som säkerställer att droppar 
av svett eller fukt inte kommer in i 
öronsnäckan.

Perfekt passform i örat

De minimala högtalarelementen i de här 
hörlurarna passar perfekt i örat. Tack vare den 
välgjorda passformen sitter de bekvämt, 
blockerar störande ljud utifrån och ger en 
intensiv, högkvalitativ lyssnarupplevelse.

Smart sladdjusterare
Med den smarta sladdjusteraren kan du 
anpassa längden på sladden beroende på 

motionsform och behov. Klicka på sladden på 
sladdjusteraren och flytta den till perfekt längd. 
Nu är du redo för en smidig, trasselfri träning!

In-ear-grepp i två storlekar
SHQ7300 levereras med extra gummerade 
öronbyglar som kan fästas till hörlurarna för 
ökad bekvämlighet och säkert on-ear-grepp.

Ultralätt och säker

Lyssna på musik när du motionerar med 
SHQ7300:s ultralätta design och in-ear med 
säker passform som ger perfekt passform och 
rörelsefrihet – alltid.

Musik och samtal trådlöst

När det gäller oändlig musiklyssnarglädje och 
problemfri växling mellan musik och samtal slår 
ingenting Bluetooth! För att lyssna på dina 
favoritlåtar parar du bara ihop Philips 
SHQ7300 med din Bluetooth-aktiverade 
smarttelefon eller surfplatta. En tryckning på 
varje öronsnäckas intuitiva kontroll är allt som 
behövs för att ändra volymen eller pausa en låt 
medan du hanterar inkommande och utgående 
samtal.
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Funktioner
Bluetooth®-sporthörlurar
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Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 3,0 +EDR
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Design
• Färg: Limegul och vit

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Batterivikt: 2,1 g
• Uppspelningstid: 5,5 tim
• Laddningsbar
• Standby-tid: 150 tim.
• Samtalstid: 6 timmar

Ljud
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 8–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 25 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 6 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: Koppar
• Ljudförbättring: Ekokontroll, Brusreducering

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 

Ljudavstängning, Växla mellan samtal och musik, 
Parkerat samtal

• Volymkontroll

Tillbehör
• Fodral: Snabbtorkande fodral
• Snabbstartguide: Snabbstartguide
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Förpackningens mått
• EAN: 69 25970 70319 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Bruttovikt: 0,097 kg
• Nettovikt: 0,055 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,042 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,728 kg
• GTIN: 1 69 25970 70319 9
• Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Nettovikt: 0,33 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,398 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3,5 x 8 x 3,5 cm
• Vikt: 0,023 kg
•
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