
 

 

Philips ActionFit
Auscultadores desportivos 
Bluetooth®

Diafragmas de 13,6 mm/semi-

fechados

Auricular

SHQ8300LF
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ncebidos para desporto e acção, os auriculares sem fios Actionfit SHQ8300 da Philips 
necem graves potentes num formato confortável e resistente à transpiração e à chuva. 
colha entre dois estilos de utilização em função das suas necessidades.

Intensidade
• Som de alto desempenho para um desempenho máximo
• Design acústico aberto ajuda-o a exercitar de forma segura

Liberdade
• Design ultra leve de 18 g que proporciona o máximo conforto
• Dois estilos de utilização – bloqueio de estabilidade em forma de C e clipe do gancho para as 

orelhas
• Compatível com Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil de Bluetooth®

• MusicChain™ permite-lhe partilhar música facilmente com os amigos

protecção
• Resistência à transpiração e humidade de nível IPX2 – ideais para qualquer exercício
• Um grampo de cabo magnético mantém o cabo estável
• Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade
winner



 Design ultra leve de 18 g

Pesando apenas 18 g, estes auriculares 
desportivos ActionFit são tão leves e 
confortáveis que irá esquecer-se de que ainda 
os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir 
aos últimos quilómetros mais duros.

Emparelhamento fácil via NFC para 
Bluetooth

O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe 
ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer 
dispositivo com Bluetooth, com um simples 
toque.

Som de alto desempenho

Diafragmas em neodímio de 13,6 mm libertam 
um som de alto desempenho, incentivando-o a 
dar o seu melhor.

Cabo reforçado a Kevlar®

Os cabos dos auscultadores reforçados a 
Kevlar® são suficientemente fortes para 
resistir até aos treinos mais difíceis.

Grampo de cabo magnético
Um clipe de cabo magnético com design 
especial mantém o cabo estável, 
independentemente do seu esforço.

MusicChain™

Com MusicChain™, pode partilhar facilmente 
as faixas que está a reproduzir com um amigo. 
Usando a tecnologia Bluetooth®, um simples 
clique no botão MusicChain™ dos seus 
auscultadores permitirá emparelhar com 
outros auscultadores compatíveis com 
MusicChain™.

Design acústico aberto

O design acústico aberto mantém-no atento 
ao ambiente circundante, para poder manter-
se alerta sem perder uma única batida da sua 
música favorita.

Resistentes à transpiração e humidade

A transpiração e a água não voltarão a ser um 
impedimento para tentar chegar ao seu limite 
enquanto ouve as suas músicas favoritas. Os 
materiais dos auscultadores desportivos sem 
fios Bluetooth Actionfit são resistentes à 
transpiração e à água, o que os torna no 
companheiro perfeito para o seu treino, 
independentemente das condições 
climatéricas.
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Acessórios
• Manual de início rápido: Incluído
• cabo USB: Incluído para carregamento

Design
• Cor: Verde lima e branco

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 10 m
• Versão Bluetooth: 4,1

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, 
Chamada em Retenção, Alternar entre chamada e 
música

• Controlo do volume

Alimentação
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução de música: 6,5* hr
• Tempo em espera: 150* horas
• Tempo conv.: 7* horas

Som
• Limites frequência: 15 -22 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Diâmetro do altifalante: 13,6 mm

• Sensibilidade: 107 dB
• Sistema acústico: Sem-fechado
• Diafragma: PET
• Tipo: Dinâmica
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído
• Bobina de voz: Cobre

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 25970 70708 4
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Peso bruto: 0,1265 kg
• Peso líquido: 0,0633 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,0632 kg
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19 x 14,1 x 13,3 cm
• Peso líquido: 0,1899 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,2916 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,02325 kg
•
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Especificações
Auscultadores desportivos Bluetooth®
Diafragmas de 13,6 mm/semi-fechados Auricular

* Os resultados reais podem variar
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