
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-
urheilukuulokkeet

13,6 mm:n elementit / puoliavoin

Nappikuuloke

SHQ8300LF
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angaton vapaus. Täydellinen suorituskyky.
alitse oma mallisi
heiluun ja aktiiviseen elämään soveltuvat langattomat Philips Actionfit SHQ8300 -
ulokkeet tuottavat voimakkaan basson, istuvat mukavasti päässä ja ovat hien- ja 
eenkestävät. Voit valita kahdesta mallista tarpeisiisi sopivan.

Voimakkuus
• Erinomainen äänenlaatu ja suorituskyky
• Avoin akustinen rakenne tekee musiikin kuuntelusta turvallista urheillessa.

Vapaus
• Erittäin mukavat käyttää, paino vain 18 g
• Kaksi käyttötapaa – C-kirjaimen muotoinen korvasanka ja sangan kiinnike
• Bluetooth® 4.1- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus
• Yhden kosketuksen NFC-pariliitos Bluetooth®-laitteille
• MusicChain™-toiminnolla jaat musiikkisi helposti kavereillesi

suojaus
• Hikoilun ja kosteuden kestävä IPX2-kotelointi – ihanteellinen urheiluun
• Johtopidikkeen magneetti pitää johdon vakaana.
• Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden
winner



 Paino vain 18 g

Actionfit-urheilukuulokkeet painavat vain 
18 grammaa ja ovat niin mukavat päässä, että 
unohdat pitäväsi niitä. Lisää virtaa myös lenkin 
viimeisille kilometreille!

Helppo NFC-pariliitos Bluetooth-
laitteille

NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth®-
kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa 
Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.

Erinomainen äänenlaatu

13,6 mm:n neodyymielementit tuottavat 
laadukkaan äänen ja kannustavat sinua 
ylittämään itsesi.

Kevlar®-vahvisteinen johto

Kevlar®-vahvisteinen johto kestää mukana 
kovimmassakin treenissä.

Magneetilla varustettu johtopidike
Magneetilla varustettu johtopidike pitää johdon 
vakaana kovassakin treenissä.

MusicChain™

MusicChain™-toiminnolla voit helposti jakaa 
kuuntelemasi kappaleet kaverillesi. Paina vain 
kuulokkeiden MusicChain™-painiketta ja voit 
liittää kuulokkeesi muihin MusicChain™-
yhteensopiviin kuulokkeisiin Bluetooth®-
tekniikalla.

Avoin akustinen muotoilu

Avoimen akustisen rakenteen ansiosta voit 
seurata valppaana ympäristösi tapahtumia 

samaan aikaan kun nautit täysillä 
lempimusiikistasi.

Kestävät hikeä ja kosteutta

Hiki tai sade ei estä sinua kuuntelemasta 
lempimusiikkiasi urheilun aikana. Langattomat 
Actionfit-Bluetooth-urheilukuulokkeet ovat 
veden- ja hienkestävät, joten ne voi ottaa 
mukaan kelillä kuin kelillä.

Kaksi käyttötapaa

Voit kiinnittää Actionfit-kuulokkeet kahdella 
eri tavalla, joten voit keskittyä treeniin täysillä. 
Sangan kiinnike on tehty ammattimaista ja 
raskasta urheilusuoritusta varten, kun taas C-
kirjaimen muotoinen korvasanka sopii 
kevyempään treeniin.
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13,6 mm:n elementit / puoliavoin Nappikuuloke
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Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Muotoilu
• Väri: Limetinkeltainen ja valkoinen

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-versio: 4,1

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

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

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 6,5* h
• Valmiusaika: 150* h
• Puheaika: 7* h

Ääni
• Taajuusalue: 15–22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 10 mW

• Kaiuttimen halkaisija: 13,6 mm
• Herkkyys: 107 dB
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Kalvo: PET
• Tyyppi: Dynaamiset
• Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus
• Puhekela: Kupari

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 25970 70708 4
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Kokonaispaino: 0,1265 kg
• Nettopaino: 0,0633 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Taara: 0,0632 kg
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 19 x 14,1 x 13,3 cm
• Nettopaino: 0,1899 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,2916 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 10 x 2 x 4 cm
• Paino: 0,02325 kg
•
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Tekniset tiedot
Bluetooth®-urheilukuulokkeet
13,6 mm:n elementit / puoliavoin Nappikuuloke

* Saattaa vaihdella
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