
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-
urheilukuulokkeet

Sisä- ja ulkokäyttöön
Bluetooth®

Hikoilun kestävät
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lmistaudu uusiin ennätyksiin Philips Actionfit WirelessFreedom -urheilukuulokkeiden avulla. 
kevasti istuvat, vedenpitävät ja langattomat kuulokkeet voi kiinnittää korviin usealla tavalla, 
en niitä on aina mukava käyttää, ja syvät bassoäänet pitävät sinut taatusti liikkeellä.

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

Vapaus
• Voit valita korvasangan, korvapidikkeen tai korvanapin oman tyylisi mukaan
• Langattomalla Bluetooth-yhteydellä voit kuntoilla ilman turhia johtoja

suojaus
• IPX2-luokan hienkestävyys riittää tehokkaaseenkin treeniin
• Magneettipidike pysyy paikallaan treenin aikana
• Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden
• Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen



 3 käyttötyyliä

Voit valita korvasangan, korvapidikkeen tai 
korvanapin sen mukaan, mikä parhaiten sopii 
korvaasi, ja keskittyä treenaamiseen ilman 
turhia keskeytyksiä.

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.

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

Suorituskykyä parhaimmillaan. 13,6 mm:n 
elementit tuottavat laadukkaan äänen ja 
kannustavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Kevyt ja tukeva malli

Keskity suoritukseesi. Tukevat kuulokkeet 
pysyvät varmasti korvissa ja ovat samalla niin 
kevyet, että tuskin huomaat niitä.

Magneetilla varustettu johtopidike

Magneettinen johtopidike pitää johdon poissa 
tieltä treenin aikana.

Hienkestävät

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

Urheilullinen pussi
Voit säilyttää kuulokkeesi turvassa 
hengittävässä pussissa, jota on helppo käyttää ja 
kuljettaa mukana.
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Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 4,1
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Akun paino: 2,1 g
• Musiikin toistoaika: 6,5* h
• ladattava
• Valmiusaika: 150* h
• Puheaika: 7* h

Ääni
• Kalvo: PET
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 5 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 13,6 mm
• Puhekela: Kupari
• Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus
• Taajuusvaste: 15 - 22 000 Hz
• Tyyppi: dynaaminen

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Mikrofonin mykistys, 
Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä, Puhelujen 

pito
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Pikaopas
• USB-johto: Lataamista varten
• Irrotettava korvasanka: 1 pari
• Mukana: 3 kumista korvatyynyä, suojapussi

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,387 kg
• GTIN: 1 69 25970 71010 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 19 x 11 x 13,3 cm
• Nettopaino: 0,189 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,198 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71010 7
• Kokonaispaino: 0,102 kg
• Nettopaino: 0,063 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,039 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 10 x 2 x 4 cm
• Paino: 0,023 kg
•
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