
 

 

Philips ActionFit
Auscultadores com gancho 
desportivos

Adaptação ajustável
Lavável

TCH300
Sintonizado para o desporto

Adaptação ajustável
Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que 
ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas

Inovação para Atletas
• Ganchos para as orelhas reguláveis
• As capas de silicone ultra macias adaptam-se aos ouvidos c/ o maior conforto

Concebido para uma utilização activa
• Lavável
• Resistente à transpiração
• Grampo de cabo
• Comprimento do cabo personalizável

Sinta a energia
• Som estéreo com graves potentes - energia para o seu exercício
• Auscultadores com isolamento sonoro para minimizar o ruído ambiente
• Registe a sua rotina desportiva com a aplicação ActionFit gratuita



 Lavável

Fabricado em materiais à prova de água 
permitindo a lavagem dos auscultadores em 
água corrente

Resistente à transpiração

Concebido com uma vedação à prova de água 
para proteger os seus auscultadores de danos 
relacionados com a transpiração

Ganchos para as orelhas reguláveis

Ganchos para as orelhas reguláveis para uma 
melhor adaptação - concebidos para o 
desporto

Som estéreo com graves potentes
A acústica ajustada com precisão para 
aumentar a experiência desportiva - energia 
para o seu exercício

Capas de silicone ultra macias (3 tam.)

As capas de silicone ultra-macias em 3 
tamanhos destes auriculares Philips adaptam-
se na perfeição aos seus ouvidos, sem os 
pressionarem, mas cancelando o ruído 
indesejado.

Grampo de cabo

Clipe ajuda a prender firmemente o cabo

Sound Isolation

Graças a Sound Isolation, ouvirá e desfrutará 
de música com mais detalhe, num volume mais 
baixo do que é possível com auscultadores 

normais. Com base num entendimento 
profundo da anatomia do canal auditivo 
humano, o design acústico dos auriculares com 
isolamento de som cria uma barreira perfeita 
entre a fonte de som ambiente e o canal 
auditivo. Desta forma, elimina o ruído de fundo 
indesejado, ao mesmo tempo que encaminha o 
som directamente os seus ouvidos. Mesmo 
num nível de volume moderado, continua a 
desfrutar dos detalhes da música sem as 
distracções do ambiente. Os cilindros do 
auricular estão disponíveis em três tamanhos, 
para oferecer a melhor adaptação.

Aplicação ActionFit gratuita

Registe a sua rotina desportiva com esta 
aplicação inteligente, simples e gratuita - criada 
pela Philips especialmente para si. A aplicação 
ActionFit permite-lhe criar treinos 
personalizados que incluem objectivos de 
tempo, distância e calorias - e pode até atribuir 
a sua música favorita a cada meta. Depois de 
completar o seu treino, utilize a aplicação para 
partilhar os resultados com os amigos no 
Twitter e Facebook. Necessitará de GPS para 
os seus objectivos de distância e calorias, por 
isso transfira-o gratuitamente de uma App 
Store e está pronto para começar!

Comprimento do cabo personalizável
O cabo curto de 60 cm foi concebido para 
utilizar uma fita para o braço. Também pode 
conseguir a adaptação perfeita utilizando o 
cabo de extensão de 60 cm.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Peso: 0,021 kg

Som
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohms
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW

Conectividade
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Incluído: estojo de transporte

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

24,5 x 19,5 x 23 cm
• Peso líquido: 0,252 kg
• Peso bruto: 1,134 kg
• Tara: 0,882 kg
• GTIN: 1 69 23410 71630 3
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso líquido: 0,021 kg
• Peso bruto: 0,077 kg
• Tara: 0,056 kg
• EAN: 69 23410 71630 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
•
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