Philips ActionFit
Bluetooth®-sporthörlurar

13,6 mm-högtalarelement,
halvslutna

Trådlös frihet. Optimala prestanda.
Anpassa passformen

Öronsnäcka

Philips trådlösa Actionfit SHQ8300-hörlurar är gjorda för sport och har en kraftfull bas i
ett utförande som är bekvämt och tål svett och regn. Välj mellan två användningsområden
efter behov.
Intensitet
• Ljud med höga prestanda ljud för toppkvalitet
• Träna säkert med öppen akustisk design

SHQ8300LF

Freedom
• Ultralätt design på 18 g ger ultimat komfort
• Två olika användningssätt – C-format stabilitetslås och öronkrok med klämfäste
• Funktioner för Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• NFC-anslutning med en tryckning för enkel Bluetooth®-ihopparning
• Med MusicChain™ är det enkelt att dela musik med en vän
skydd
• Skydd mot svett och fukt på IPX2-nivå – perfekt för alla träningspass
• En magnetisk sladdklämma håller sladden stabil
• Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

winner
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Funktioner
Ultralätt design på 18 g

Kevlar®-förstärkt sladd

Öppen akustisk formgivning

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 18 g
och är så lätta och bekväma att du glömmer
bort att du har dem på dig. Perfekta för att du
ska orka de sista tuffa kilometrarna.

Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga
att de klarar också de tuffaste träningspassen.

Med öppen akustisk design uppfattar du vad
som händer runtomkring dig utan att missa en
sekund av låtarna.

Enkel NFC-ihopparning för Bluetooth

Magnetisk sladdklämma
Den specialutformade magnetiska
sladdklämman håller sladden på plats, oavsett
hur hårt du tränar.

Skydd mot svett och fukt

MusicChain™

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta
dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetoothaktiverade enheter – med bara en
knapptryckning.
Ljud med höga prestanda

13,6 mm neodymiumelement ger ljud med
höga prestanda och pressar dig att prestera på
topp.

Låt inte svett och regn hindra dig från att träna
till bra musik. De här trådlösa Actionfitsporthörlurarna med Bluetooth är svett- och
vattentäta, så de passar för träning i alla väder.
Med MusicChain™ delar du enkelt de spår du
spelar upp med en vän. Du klickar helt enkelt
på MusicChain-knappen på dina hörlurar, så
kopplas de andra MusicChain-hörlurarna med
Bluetooth®.”

Två olika användningssätt

Det finns två olika sätt att bära ActionFithörlurarna så att de sitter säkert och du kan
fokusera på träningen. Öronkroken med
klämfäste är till för extrem och professionell
idrott, medan det C-formade stabilitetslåset är
perfekt för vardagsträningspass.

SHQ8300LF/00

Bluetooth®-sporthörlurar

13,6 mm-högtalarelement, halvslutna Öronsnäcka

Specifikationer
Tillbehör

• Färg: Limegul och vit

•
•
•
•
•
•

Anslutningar

Förpackningens mått

• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Design

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-version: 4,1

Känslighet: 107 dB
Akustiskt system: Halvslutet
Membran: PET
Typ: Dynamisk
Ljudförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
Högtalarspole: Koppar

Bekvämlighet

• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa
samtal, Uppringning av senast slagna nummer,
Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik
• Volymkontroll

• EAN: 69 25970 70708 4
• Förpackningens mått (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Bruttovikt: 0,1265 kg
• Nettovikt: 0,0633 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,0632 kg
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Effekt

Yttre kartong

•
•
•
•

Batterityp: Litiumbatteri
Uppspelningstid: 6,5* tim
Standby-tid: 150 * timmar
Samtalstid: 7* tim

Ljud

•
•
•
•
•

Frekvensomfång: 15–22 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Magnettyp: Neodymium
Maximal ineffekt: 10 mW
Högtalardiameter: 13,6 mm

•
•
•
•
•
•

Bruttovikt: 0,4815 kg
GTIN: 1 69 25970 70708 1
Yttre kartong (L x B x H): 19 x 14,1 x 13,3 cm
Nettovikt: 0,1899 kg
Antal konsumentförpackningar: 3
Taravikt: 0,2916 kg

Produktstorlek

• Produktens mått (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vikt: 0,02325 kg
•
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