
 

 

Philips ActionFit
Sportshodetelefoner med 
Bluetooth®

13,6 mm drivere / halvlukket
Ørepropp

SHQ8300LF
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ilpassbar passform
ilips ActionFit SHQ8300 trådløse hodetelefoner er laget for sport og action, kommer 
d kraftfull bass, er svette- og vannbestandige og komfortable å bruke. De kan brukes 

 to ulike måter avhengig av dine behov.

Intensitet
• Lyd av høy ytelse for bedre yteevne
• Åpen akustisk design gir trygg trening

Freedom
• Vekt på kun 18 g gir ultimat komfort
• To bruksmåter – C-formet stabiliseringslås og ørekrokklemme
• Støtter Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• NFC-tilkobling med ett trykk for enkel Bluetooth®-paring
• MusicChain™ gjør det enkelt å dele musikk med venner

beskyttelse
• Tåler svette og regn i henhold til IPX2-standarden – perfekt for all slags trening
• En magnetisk kabelklemme holder kabelen på plass
• Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet
winner



 Vekt på kun 18 g

Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 
18 g og er så lette og komfortable at du 
glemmer at du bruker dem. De hjelper til med 
å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut 
den siste kilometeren.

Enkel NFC-paring for Bluetooth

Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-
hodetelefonene til en hvilken som helst 
Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

Lyd av høy ytelse

13,6 mm neodymdrivere gir deg lyd med høy 
ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Kevlar®-forsterket kabel

Kevlar®-forsterkede hodetelefoner overlever 
selv de hardeste treningsøktene.

Magnetisk kabelklemme
En spesialdesignet magnetisk kabelklemme 
holder kablene fast uansett hvor hardt du 
presser deg selv.

MusicChain™

Med MusicChain™ kan du enkelt dele 
musikksporene dine med en venn. Ved hjelp av 
Bluetooth®-teknologi kan du trykke på 
MusicChain™-knappen på hodetelefonene for 
å pare dem med andre MusicChain™-aktiverte 
hodetelefoner.

Åpen akustisk design

Den åpne akustiske designen gjør at du kan 
være oppmerksom på omgivelsene dine, slik at 
du kan være årvåken uten at du går glipp av en 
eneste tone i favorittmusikken din.

Svette- og fuktighetstett

Svette eller regn er ingen hindring når du 
legger deg i hardtrening og hører på 
favorittlåtene dine. Disse trådløse ActionFit-
sportshodetelefonene med Bluetooth er laget 
med materialer som er svettebestandige og 
vanntette, noe som gjør dem til en perfekt 
treningspartner uansett vær.
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Sportshodetelefoner med Bluetooth®
13,6 mm drivere / halvlukket Ørepropp
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Tilbehør
• Hurtigstartveiledning: Inkludert
• USB-kabel: Inkludert for lading

Utforming
• Farge: Limegul og hvit

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
• Bluetooth-versjon: 4,1

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

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

• Volumkontroll

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Musikkspilletid: 6,5* t
• Standby-tid: 150* timer
• Taletid: 7 t*

Lyd
• Frekvensområde: 15–22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 10 mW

• Høyttalerdiameter: 13,6 mm
• Følsomhet: 107 dB
• Akustisk system: Halvlukket
• Membran: PET
• Type: Dynamisk
• Lydforbedring: Ekkokontroll, Støyreduksjon
• Talespole: Kobber

Mål, emballasje
• EAN: 69 25970 70708 4
• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Bruttovekt: 0,1265 kg
• Nettovekt: 0,0633 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Taravekt: 0,0632 kg
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Yttereske (L x B x H): 19 x 14,1 x 13,3 cm
• Nettovekt: 0,1899 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,2916 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vekt: 0,02325 kg
•
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* Faktiske resultater kan variere
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