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Kohandatavad sportlikud kõrvaklapid
Philips Actionfit RunWildi sportlikud kõrvaklapid aitavad saavutada uusi rekordeid. Need 
on sulgkerged, veekindlad ja kõrvaga kohandatavad. Võimsad elemendid tagavad sügava 
bassi, mille rütmis end liikvel hoida.

Intensiivsus
• Avatud akustiline disain laseb teil ümbritsevaga kursis püsida
• Võimas heli paneb pingutama
• Avatud akustika võimaldab kuulda välishelisid, et tagada turvalisus

Freedom
• Ülim mugavus treenimiseks: 4,69 g ülikerged kõrvaklapid
• Valige, kas teile sobib kõrvakonks, -uim või nööpkuular
• Kontrollige treeningu ajal muusikat ja vastake kõnedele
• Kaasas juhtmeklamber, et tagada puntravaba treening

kaitse
• IPX4 veekindlus võimaldab väga intensiivseid treeninguid
• Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse
• Pärast treeningut pestavad



 Avatud akustiline disain
Need ActionFiti kõrvaklapid ei blokeeri 
väliseid helisid, nii et saate ka väljas treenides 
ohutult ümbritsevaga kursis püsida. Avatud 
akustiline platvorm tagab kvaliteetse heli 
ümbritsevat maailma varjamata.

3 kandmisstiili

Valige endale sobivaim. Valige kas kõrvakonks, 
-uim või nööpkuular, et klapid püsiksid kindlalt 
kõrvas ja saaksite vabalt edasi treenida.

Ümbritsevate helide taju

Nautige kvaliteetset heli, mis ei blokeeri ära 
ülejäänud maailma. Avatud akustiline disain 
võimaldab kuulda ümbritsevaid helisid, et 
tagada teie teadlikkus ja ohutus õues sportides.

Eriti vastupidav Kevlar®-ist juhe

Loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga 
kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja 
murdumise eest ja suudab taluda ekstreemseid 
trenne.

Jõuline heli

13,6 mm elemendid tagavad jõulise heli ja 
panevad teid endast kõik andma.

Higi- ja veekindel

Ärge kartke higistama hakata või vihmase 
ilmaga treenida. IPX4 kaitseklass lubab teil 
higiseks saada või vihmas treenida, ilma et 
niiskus klapi sisse pääseks.

Puntravaba treening

Juhtmeklamber tagab, et juhtmed pingutuse ajal 
ette ei jääks.

Ülikerge disain

ActionFiti kõrvaklapid kaaluvad vaid 4,69 g – 
need on ülikerged ja neid on nauding kanda. 
Tegelikult ei pane te neid trenni tehes peaaegu 
üldse tähele – teie keskendumist ja 
motivatsiooni säilitab vaid suurepärane, võimas 
heli.

Mikrofon ja juhtnupud

Püsige ühenduses. Sisseehitatud mikrofon ja 
muusika juhtnupud (IPX2) võimaldavad trenni 
ajal kiiresti ja hõlpsasti lugusid vahetada ja 
kõnedele vastata.
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Heli
• Membraan: PET
• Sageduslik tundlikkus: 15–22 000 Hz
• Näivtakistus: 32 oomi
• Tundlikkus: 107 dB
• Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW
• Kõlari läbimõõt: 13,6 mm
• Helisüsteem: Poolsuletud
• Magneti tüüp: Neodüüm

Ühenduvus
• Liitmik: 3,5 mm
• Juhtme pikkus: 1,2 m
• Juhtmeühendus: Kaks paralleelset juhet, 

sümmeetriline ühendus
• Liitmiku kate: Kullatud

Tarvikud
• Eemaldatavad otsakud: 1 paar
• Eemaldatavad kõrvauimed: 1 paar
• Eemaldatav kõrvakonks: 1 paar
• Kaabliorganiseerija: Juhtmeklamber

Sisepakend
• Kogukaal: 0,12 kg
• Kogukaal: 0,265 lb
• GTIN: 2 69 25970 70957 0
• Inner carton (L x L x K): 7,1 x 3,2 x 2,4 tolli
• Inner carton (L x L x K): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Kaal pakendita: 0,0393 kg

• Kaal pakendita: 0,087 lb
• Pakendite arv: 3
• Pakendi kaal: 0,0807 kg
• Pakendi kaal: 0,178 lb

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 1,191 kg
• Kogukaal: 2,626 lb
• GTIN: 1 69 25970 70957 3
• Outer carton (L x L x K): 13,9 x 7,8 x 6,3 tolli
• Outer carton (L x L x K): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Kaal pakendita: 0,3144 kg
• Kaal pakendita: 0,693 lb
• Pakendite arv: 24
• Pakendi kaal: 0,8766 kg
• Pakendi kaal: 1,933 lb

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 5 x 17,3 x 2,5 cm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 2 x 6,8 x 1 tolli
• EAN: 69 25970 70957 6
• Kogukaal: 0,0322 kg
• Kogukaal: 0,071 lb
• Kaal pakendita: 0,029 lb
• Kaal pakendita: 0,0131 kg
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Papp
• Pakendi kaal: 0,042 lb
• Pakendi kaal: 0,0191 kg
• Paigutus riiulil: Mõlemad
•

SHQ1405BL/00

Spetsifikatsioon
Sportlikud kõrvaklapid koos mikrofoniga
Parimad õues kasutamiseks Higi-/veekindlad, Nööpkõrvaklapid

* *kõrvaklapid on pestavad, mikrofon ei ole pestav
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