
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-
sporthoofdtelefoon

13,6 mm drivers/halfgesloten
Oordopje

SHQ8300LF
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s uw pasvorm aan
 Philips Actionfit SHQ8300 draadloze oortelefoon is gemaakt voor sport en actie. 
ze oortelefoon produceert een krachtige bas en is zweet- en regenbestendig en uiterst 
mfortabel. U kunt kiezen tussen twee draagmethoden afhankelijk van uw behoefte.

Intensiteit
• Hoogwaardig geluid voor topprestaties
• Veilig sporten dankzij open akoestisch ontwerp

Freedom
• Ultralicht ontwerp van 18 g voor ultiem comfort
• Op twee manieren te dragen - C-vormige stabiliteitsvergrendeling en oorhaakklem
• Ondersteunt Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen met Bluetooth®

• Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk muziek delen met vrienden

bescherming
• Zweet- en vochtbestendig volgens IPX2 – ideaal voor elke workout
• Een magnetische kabelklem houdt de kabel stabiel
• Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
winner



 Ultralicht ontwerp van 18 g

Met een gewicht van slechts 18 g zijn deze 
ActionFit-sportoortelefoons zo licht en 
comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze 
draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de 
laatste zware kilometers.

Eenvoudig koppelen via NFC voor 
Bluetooth

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-
hoofdtelefoon met slechts één druk op de 
knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Hoogwaardig geluid

De neodymium-drivers van 13,6 mm pompen 
hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor 
u tot het uiterste kunt gaan.

Met Kevlar® verstevigde kabel

De met Kevlar® verstevigde kabels op de 
hoofdtelefoon zijn sterk genoeg om zelfs de 
zwaarste trainingen te doorstaan.

Magnetische kabelklem
Een speciaal ontworpen magnetische 
kabelklem houdt de kabel stabiel, hoe hard u 
zich ook inspant.

MusicChain™

Met MusicChain™ kunt u gemakkelijk de 
nummers die u afspeelt delen met vrienden. 
Dankzij de Bluetooth®-technologie hoeft u 
alleen maar op de MusicChain™-knop op uw 
hoofdtelefoon te drukken om deze eenvoudig 
te koppelen met een andere MusicChain™-
hoofdtelefoon.

Open akoestisch ontwerp

Het open akoestische ontwerp zorgt ervoor 
dat u altijd op de hoogte blijft van wat er om u 
heen gebeurt, zodat u alert kunt blijven zonder 
ook maar iets te missen van uw favoriete 
nummer.

Zweet- en vochtdicht

Zweet of regen houden u niet langer tegen om 
het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw 
favoriete muziek. De materialen van deze 
draadloze Bluetooth ActionFit-
sporthoofdtelefoon zijn zweet- en 
waterbestendig, waardoor ze onder alle 
weersomstandigheden het perfecte 
trainingsmaatje zijn.
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Kenmerken
Bluetooth®-sporthoofdtelefoon
13,6 mm drivers/halfgesloten Oordopje
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Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp
• Kleur: Lime Yellow en Wit

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-versie: 4,1

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeelduur van muziek: 6,5* uur
• Stand-bytijd: 150* uur
• Spreektijd: 7* uur

Geluid
• Frequentiebereik: 15 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Diameter van luidspreker: 13,6 mm

• Gevoeligheid: 107 dB
• Akoestisch systeem: Halfgesloten
• Diafragma: PET
• Type: Dynamisch
• Geluidsverbetering: Echoregeling, 

Ruisonderdrukking
• Spreekspoel: Koper

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 25970 70708 4
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Brutogewicht: 0,1265 kg
• Nettogewicht: 0,0633 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,0632 kg
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Omdoos (L x B x H): 19 x 14,1 x 13,3 cm
• Nettogewicht: 0,1899 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,2916 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

10 x 2 x 4 cm
• Gewicht: 0,02325 kg
•
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Specificaties
Bluetooth®-sporthoofdtelefoon
13,6 mm drivers/halfgesloten Oordopje

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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