
 

 

Philips ActionFit
Sportshodetelefoner med 
Bluetooth®

Til innendørs og utendørs bruk

Bluetooth®

Svettebestandig
Flat kabel

SHQ7900CL
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LYTT GRENSENE DINE, trådløst
rådløse sportsørepropper med tilpasset passform
ør deg klar til å slå din personlige rekord med de trådløse sportsøretelefonene Philips Actionfit. 
etelefonene har en sikker passform, er vannbestandige og trådløse og finnes i ulike stiler for 
timal komfort. Så du kan spille av musikken med dyp bass og holde deg i bevegelse.

Intensitet
• Med høy lydytelse kan du yte mer
• Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet
• Lett design som sitter godt, til sport

Freedom
• Tilpass passformen med ørebøyle, stabilitetsdel eller stil på ørepropp
• Trådløs Bluetooth-tilkobling for en flokefri treningsøkt

beskyttelse
• Svettebestandige med IPX2-vurdering – perfekt for all slags trening
• Magnetisk klemme som sitter der den skal under treningsøkten
• Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet
• Sporty bæreveske for enkel oppbevaring



 Tre bruksmåter

Tilpass passformen. Velg mellom ørebøyle, 
stabilitetsdel eller stil på øreproppene for å 
holde øretelefonene godt på plass i øret, slik at 
du kan holde deg i bevegelse.

Bevisst på lyd fra omgivelsene

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at 
du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når 
du trener utendørs.

Bluetooth 4.1

Bluetooth-teknologi gir trådløs musikk uten 
problemer.

Ekstra slitesterk Kevlar®-kabel

ActionFit-hodetelefonene er utformet for 
holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte 
kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd 
og tåler ekstreme omgivelser – og 
treningsøkter.

Lyd av høy ytelse

Utviklet for å yte. 13,6 mm drivere gir deg lyd 
med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste og 
nå målene dine.

Lett og sikker passform

Hold fokus. Med den sikre passformen trenger 
du ikke å bekymre deg for at øretelefonene 

skal falle ut, og takket være den lette 
utformingen merker du knapt at du har dem 
på.

Magnetisk kabelklemme

En kabelklemme holder ledningen på plass, slik 
at den ikke er i veien mens du presser deg selv.

Tåler svette

Ikke vær redd for å svette. Med IPX2-vurdering 
kan du svette og trene i regnet uten at det 
kommer fukt i ørepluggen.

Sporty bæreveske
Legg hodetelefonene i et pustende etui etter 
bruk for rask tilgang og enkel oppbevaring.
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Høydepunkter
Sportshodetelefoner med Bluetooth®
Til innendørs og utendørs bruk Bluetooth®, Svettebestandig, Flat kabel
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Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 4,1
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Batterivekt: 2,1 g
• Musikkspilletid: 6,5* t
• Oppladbar
• Standby-tid: 150* timer
• Taletid: 7 t*

Lyd
• Membran: PET
• Impedans: 32 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 5 mW
• Følsomhet: 105 dB
• Høyttalerdiameter: 13,6 mm
• Talespole: Kobber
• Lydforbedring: Ekkokontroll, Støyreduksjon
• Frekvensområde: 15–22 000 Hz
• Type: dynamisk

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

samtale, Gjenta sist oppringte nummer, 
Mikrofonutkobling, Bytt mellom samtale og 
musikk, Samtale på venting

• Volumkontroll

Tilbehør
• Hurtigstartveiledning: Hurtigstartveiledning
• USB-kabel: Inkludert for lading
• Avtakbare ørebøyler: 1 par
• Inkludert: Tre øredeksler i gummi, beskyttende 

veske

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,387 kg
• GTIN: 1 69 25970 71010 4
• Yttereske (L x B x H): 19 x 11 x 13,3 cm
• Nettovekt: 0,189 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,198 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71010 7
• Bruttovekt: 0,102 kg
• Nettovekt: 0,063 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,039 kg
• Type hylleplassering: Begge

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vekt: 0,023 kg
•
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Spesifikasjoner
Sportshodetelefoner med Bluetooth®
Til innendørs og utendørs bruk Bluetooth®, Svettebestandig, Flat kabel

* Faktiske resultater kan variere
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