
 

 

Philips ActionFit
Urheilukuulokkeet ja 
mikrofoni

Sopii sisäkäyttöön
Hien- ja vedenkestävät
korvanappikuuloke
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ädettävät korvasangalla varustetut urheilukuulokkeet

ilips ActionFit NoLimits -kuulokkeiden avulla pysyt keskittyneenä ja motivoituneena 
ikissa tilanteissa. Säädettävä korvasanka ja kevyt, hienkestävä rakenne varmistavat, että 
ulokkeet kestävät mukana tehokkaassakin treenissä.

Voimakkuus
• Erinomainen äänenlaatu kirittää sinut pitemmälle
• Syvenny treeniin ilman taustamelua

Vapaus
• Mukavuutta treenaamiseen: erittäin kevyet 7,1 g:n kuulokkeet
• Patentoitu säädettävä korvasanka takaa istuvuuden
• 3 eri korvatyynykokoa takaavat ihanteellisen istuvuuden
• Johtopidike estää johdon sotkeentumisen treenin aikana
• Hallitse musiikin toistoa ja vastaa puheluihin treenin aikana

suojaus
• IPX4-luokan vedenkestävyys riittää tehokkaaseenkin treeniin
• Kevlar®-vahvisteinen johto takaa huippukestävyyden
• Urheilullinen kantopussi helppoon säilytykseen
• Voidaan pestä treenin jälkeen



 3 eri korvatyynykokoa

Mukana saat 3 paria erikokoisia korvatyynyjä, 
joista voit valita itsellesi sopivimmat.

Säädettävä korvasanka

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta 
ActionFit-kuulokkeet istuvat tukevasti ja 
mukavasti. Sujauta korvasangat korviesi taakse 
ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai 
alaspäin, kunnes kuulokkeet istuvat tiiviisti. Nyt 
olet valmis selättämään minkä tahansa treenin 
tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan 
kaikissa tilanteissa.

Erittäin kestävä Kevlar®-johto

ActionFit-kuulokkeet on suunniteltu 
kestämään. Niiden Kevlar-päällysteinen johto 
on suojattu kulumiselta ja rikkoutumiselta. Se 

kestää ääriolosuhteita – kuten myös 
äärimmäistä kuntoilua.

Erinomainen äänenlaatu

8,6 mm:n elementit tuottavat laadukkaan 
äänen ja kannustavat sinua ylittämään itsesi.

Mikrofoni ja ohjain

Pysy tavoitettavissa. Kuulokkeissa on kiinteä 
mikrofoni ja kappaleen valintamahdollisuus 
(IPX2), joten voit vaihtaa kappaletta tai vastata 
puheluihin nopeasti ja helposti treenin aikana.

Melunvaimennus

Nappikuulokkeet luovat korvakäytävään tiiviin 
äänieristyksen, ja ergonomiset ääniputket 
takaavat miellyttävän istuvuuden.

Hien- ja vedenkestävä

Älä turhaan pelkää hikeä tai kosteutta. IPX4-
luokan vedenkestävyys takaa, että kuulokkeesi 
kestävät hikoilun ja sateessa kuntoilun.

Sotkeentumattomat johdot

Kätevä johtopidike pitää johdot poissa tieltä 
treenin aikana.

Erittäin kevyt malli

ActionFit-kuulokkeet painavat vain 
7,1 grammaa, joten ne ovat huippukevyet ja 
mukavat käyttää. Tuskin tunnetkaan niitä 
urheillessasi. Tunnet vain loistavan, 
voimakkaan äänen, joka motivoi ja auttaa 
keskittymään.
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Ääni
• Kalvo: PET
• Impedanssi: 16 ohmia
• Herkkyys: 107 dB
• Enimmäisteho: 20 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Taajuusvaste: 6–24 000 Hz

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Liittimen pinnoitus: kullattu

Lisätarvikkeet
• Johtojen hallinta: Johtopidike
• Säilytyspussi
• Korvatyynyt: 3 kokoa: S, M, L

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,2 kg
• Kokonaispaino: 0,441 lb
• GTIN: 2 69 25970 70979 2
• Sisäpakkaus (P x L x K): 7,1 x 3,2 x 4,1 tuumaa
• Sisäpakkaus (P x L x K): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettopaino: 0,0693 kg
• Nettopaino: 0,153 lb

• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,1307 kg
• Taara: 0,288 lb

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,882 kg
• Kokonaispaino: 4,149 lb
• GTIN: 1 69 25970 70979 5
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 15 x 7,1 x 9,8 tuumaa
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Nettopaino: 0,5544 kg
• Nettopaino: 1,222 lb
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Taara: 1,3276 kg
• Taara: 2,927 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 3,7 x 6,9 x 1 tuumaa
• EAN: 69 25970 70979 8
• Kokonaispaino: 0,0563 kg
• Kokonaispaino: 0,124 lb
• Nettopaino: 0,051 lb
• Nettopaino: 0,0231 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,073 lb
• Taara: 0,0332 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
•
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