Philips ActionFit
Sport-oortelefoon

ActionFit
Oranje en grijs

SHQ2200

Speciaal voor sport
Met verstelbaar oorhaakje voor een optimale pasvorm
Dankzij het gepatenteerd verstelbaar oorhaakje kunt u zich met de SHQ2200 volledig
concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. Deze hoofdtelefoon blijft altijd
zitten en het geweldig geluid houdt u moeiteloos in beweging.
Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm
• Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een goede pasvorm
• Dankzij de rubberen antislipdopjes blijft de hoofdtelefoon altijd zitten
• Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm
Ontworpen voor grootse prestaties
• Kabelclip en beschermend etui voor gebruiks- en opberggemak
• Kevlar-verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
• Reflecterende stopper in de kabel
• Zweet- en regenbestendig – ideaal voor workouts
• Ultralichte hoofdtelefoon van 8 gram voor een superieure pasvorm en ultiem comfort
Krachtig geluid om u te motiveren
• Drivers van 13,6 mm zorgen voor krachtig geluid
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Kenmerken
Verstelbaar oorhaakje

Kevlar-verstevigde kabel

S, M, L, caps

Dankzij het gepatenteerde verstelbare
oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon de
ultieme pasvorm, stevig maar toch
comfortabel. Breng de haakjes van de
hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze
omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren
passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest
extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon
blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal
ontworpen met het oog op duurzaamheid en
kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel
goed beschermd tegen scheuren en breken, en
bestand tegen extreme omstandigheden – en
workouts.

Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm
Zweet- en regenbestendig

Krachtig geluid

Antislipdopjes

Drivers van 13,6 mm zorgen voor krachtig
geluid
Uw ActionFit-hoofdtelefoon is vervaardigd van
hoogwaardig rubber met antislipmateriaal.
Wanneer de dopjes in uw oren zitten, blijven
ze daar ook comfortabel zitten, hoe lang of
energiek u ook beweegt.
Clip en etui
De ActionFit-hoofdtelefoon heeft een eigen
clip en etui voor eenvoudig opbergen van
zowel snoer als hoofdtelefoon. Geniet dankzij
de clip van uw workout zonder dat u verstrikt
raakt in het snoer en berg de hoofdtelefoon
daarna op in het ademende etui, veilig en
droog!

Reflecterende stopper

Reflecterende stopper in de kabel

De ActionFit-hoofdtelefoon is speciaal
ontworpen voor een actieve levensstijl. Wat
voor sport of workout u ook graag doet,
warmte, vocht en zweet zijn voor uw
hoofdtelefoon geen enkel probleem! Uw
hoofdtelefoon is vervaardigd van
hoogwaardige waterbestendige materialen en
dus comfortabel en zweet- en regenbestendig.
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Specificaties
Afmetingen van de verpakking

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Nettogewicht: 0,02 kg
• Brutogewicht: 0,067 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 64298 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
•
•
•
•
•
•

Binnendoos (L x B x H): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
Nettogewicht: 0,06 kg
Brutogewicht: 0,249 kg
Gewicht van de verpakking: 0,189 kg
GTIN: 2 87 12581 64298 7
Aantal consumentenverpakkingen: 3

Omdoos

•
•
•
•

Omdoos (L x B x H): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
Nettogewicht: 0,48 kg
Brutogewicht: 2,395 kg
Gewicht van de verpakking: 1,915 kg

• GTIN: 1 87 12581 64298 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Accessoires

• Inclusief: transportetui

Connectiviteit
•
•
•
•
•

Type kabel: OFC
Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
Kabellengte: 1,0 m
Connector: 3,5 mm
Afwerking van de aansluiting: verguld

Geluid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akoestisch systeem: Gesloten
Diafragma: PET
Magneettype: Neodymium
Type: Dynamisch
Spreekspoel: CCAW
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Gevoeligheid: 106 dB
Diameter van de luidspreker: 13,6 mm
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
Impedantie: 32 ohm

•
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