
 

 

Philips ActionFit
Øretelefoner med krog til 
sport

ActionFit
Ørekrog
Hvid

SHQ3200WT
Indstillet til sport

Med justerbar ørekrog, som giver en sikker pasform
SHQ3200-hovedtelefonerne med den justerbare ørekrog er både lette og svedafvisende, 
så du kan fokusere på træningen uden at miste motivationen. Hvis det ikke var for den 
fantastiske, stimulerende lyd, ville du slet ikke lægge mærke til dem.

Designet til at have en sikker og behagelig pasform
• Patenteret justerbar ørekrog, der giver en sikker pasform
• Øredæksler i 3 størrelser, der sikrer optimal pasform
• Ultrabløde silikonepuder, der sidder behageligt i dine ører

Højtydende design
• Sved- og regnbestandig – ideel til enhver form for træning
• 8 g-hovedtelefoner, der leverer enestående pasform og ultralet komfort
• Kevlarforstærket kabel giver ultimativ holdbarhed
• Fleksstopper i kablet
• Kabelklips og beskyttelsesetui sikrer nem brug og opbevaring

Fremragende lyd med ekstra basforstærkning
• Fremragende lyd takket være 9 mm-drivere
• Kraftig bas styrker motivationen



 Justerbar ørekrog
Med den patenterede justerbare ørekrog sikrer 
ActionFit-hovedtelefonen den ultimative pasform, 
der er sikker men behagelig. Hægt blot 
hovedtelefonen på ørerne, og skub den justerbare 
krog op- eller nedad, så den passer perfekt til dine 
ører. Nu er du klar til at indtage træningen eller 
terrænet – hovedtelefonerne bliver siddende.

Klemme og etui
ActionFit-hovedtelefonen leveres med klips og etui, 
der sikrer nem kabelhåndtering og sikker 
opbevaring. Nyd træning uden sammenfiltrede 
ledninger takket være klipsen, og læg derefter 
hovedtelefonen i det åndbare etui. Så sveder den 
ikke!

Enestående lyd
ActionFit-hovedtelefon med fintjusterede 9 mm-
drivere, der er specifikt designet til at generere 
fremragende lyd. Lyd så troværdig og kraftfuld, at du 
nemt kan koncentrere dig om din træning – og få 
mest muligt ud af din musik og bevægelser.

Kevlarforstærket kabel
Dine ActionFit-hovedtelefoner er specialdesignet til 
holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel 
beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå 
ekstreme miljøer – og træning.

Kraftfuld bas
Der er intet bedre end et solidt beat til din 
træningsrytme. Med ActionFit-hovedtelefonen får 
din musik brændstof igennem enestående dyb og 
dynamisk bas, der sætter skub i al din træning, så du 
kan løfte den til et højere niveau.

Fleksstopper
Fleksstopper i kablet

Hætter i størrelsen S, M, L
Øredæksler i 3 størrelser, der sikrer optimal 
pasform

Bløde silikonedæksler
Dine ActionFit-hovedtelefoner leveres med 
ultrabløde silikonepuder, der er specialdesignede til 
at hvile behageligt i dine ører. De er så behagelige, at 
du måske aldrig får lyst til at tage dem ud.

Sved- og regnbestandig
ActionFit-hovedtelefonerne er specialdesignet til en 
hvilken som helst aktiv livsstil. Uanset dine 
præferencer i forhold til sport eller træning kan dine 
hovedtelefoner håndtere varmen, fugten og sveden! 
Takket være avancerede vandtætte materialer er 
dine hovedtelefoner behageligt sved- og 
regnbestandige.

Ultralet: 8 g
Dine ActionFit-hovedtelefoner vejer blot 8 gram, 
hvilket gør dem ultralette og behagelige at have på. 
Rent faktisk bemærker du dem knap nok, når du 
træner – kun den overlegne, kraftfulde lyd, der 
holder dig fokuseret og motiveret.
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Lyd
• Membran: PET
• Frekvenskurve: 15 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Følsomhed: 102 dB
• Max. belastning: 20 mW
• Højttalerdiameter: 9 mm
• Stemmerør: Kobber
• Type: Dynamisk
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Neodym

Design
• Farve: Hvid

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 3,5 mm
• Kabellængde: 1,0 m
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Stik-finish: Guldbelagt
• Kabeltype: OFC

Tilbehør
• Opbevaringsetui

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,2007 kg
• GTIN: 2 87 12581 68805 3

• Indvendig emballage (L x B x H): 
18 x 8,2 x 10,5 cm

• Nettovægt: 0,066 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,1347 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 5 x 9 x 2,8 cm
• Vægt: 0,022 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 68805 9
• Bruttovægt: 0,0559 kg
• Nettovægt: 0,022 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Taravægt: 0,0339 kg
• Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,8886 kg
• GTIN: 1 87 12581 68805 6
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettovægt: 0,528 kg
• Antal forbrugeremballager: 24
• Taravægt: 1,3606 kg
•
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