
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-
hovedtelefoner til sport

13,6 mm drivere/semi-lukket
Øretelefon

SHQ8300LF

T
T
De
me
må
rådløs frihed. Ultimativ ydeevne.
ilpas pasformen
 trådløse Philips Actionfit SHQ8300-øretelefoner er fremstillet til brug i forbindelse 
d sport og action og leverer kraftfuld bas på en behagelig, sved- og regnafvisende 
de. Vælg mellem to bæretyper på baggrund af dine behov.

Intensitet
• Højtydende lyd giver toppræstationer
• Åbent akustisk design, som hjælper dig med at træne sikkert

Freedom
• 18 g ultralet design giver ultimativ komfort
• To bæretyper – C-formet låseanordning og øreclip
• Understøtter Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring med Bluetooth®

• MusicChain™ giver mulighed for nem deling af musik med en ven

beskyttelse
• Sved- og fugttætte på IPX2-niveau – ideelle til enhver form for træning
• En magnetisk kabelholder holder kablet stabilt
• Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed
winner



 18 g ultralet design

Med en vægt på blot 18 g er disse Actionfit-
sportsøretelefoner så lette og behagelige, at du 
helt glemmer, at du har dem på. Perfekte til at 
få dig til at bide tænderne sammen på de sidste, 
hårde kilometer.

Nem NFC-parring med Bluetooth

Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine 
Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som 
helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en 
enkelt berøring.

Højtydende lyd

13,6 mm neodymdrivere pumper højtydende 
lyd ud, så du får lyst til at gøre dit bedste.

Kevlar®-forstærket kabel

Kevlar®-forstærkede kabler til hovedtelefoner 
er robuste nok til at kunne klare selv den 
hårdeste træning.

Magnetisk kabelholder
En specialfremstillet magnetisk kabelholder 
holder kablet stabilt, uanset hvor hårdt du 
presser dig selv.

MusicChain™

Med MusicChain™ kan du nemt dele de 
numre, du afspiller, med en ven. Ved hjælp af 
Bluetooth®-teknologi kan du med et enkelt 
klik på MusicChain™-knappen på dine 
hovedtelefoner parre dem med andre 
MusicChain™-kompatible hovedtelefoner.

Åbent akustisk design

Det åbne akustiske design sørger for, at du er 
opmærksom på omgivelserne, så du kan være 
vågen uden at gå glip af en eneste tone fra din 
yndlingssang.

Sved- og fugttætte

Sved eller regn vil ikke længere forhindre dig i 
at yde dit optimale, mens du lytter til dine 
yndlingssange. Disse materialer til trådløse 
Bluetooth Actionfit-sportshovedtelefoner er 
sved- og vandtætte, så de er den perfekte 
træningsledsager uanset vejret.
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Tilbehør
• Lynhåndbog: Inklusive
• USB-kabel: Medfølger til opladning

Design
• Farve: Limegul og hvid

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maks. rækkevidde: Op til 10 m
• Bluetooth-version: 4,1

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Genkald til senest kaldte nummer, Opkald i 
venteposition, Skift mellem opkald og musik

• Lydstyrke

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Musikspilletid: 6,5* t
• Standby-tid: 150* timer
• Taletid: 7* timer

Lyd
• Frekvensområde: 15-22.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 10 mW

• Højttalerdiameter: 13,6 mm
• Følsomhed: 107 dB
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket
• Membran: PET
• Type: Dynamisk
• Lydforbedring: Ekkokontrol, Støjreduktion
• Stemmerør: Kobber

Emballagens mål
• EAN: 69 25970 70708 4
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Bruttovægt: 0,1265 kg
• Nettovægt: 0,0633 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Taravægt: 0,0632 kg
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Ydre indpakning (L x B x H): 19 x 14,1 x 13,3 cm
• Nettovægt: 0,1899 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,2916 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vægt: 0,02325 kg
•
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