
 

 

Philips ActionFit
Sport-hoofdtelefoon met 
oorhaakjes

ActionFit
Oranje en grijs

SHQ3200
Speciaal voor sport

Met verstelbaar oorhaakje voor een optimale pasvorm
Dankzij het gepatenteerde, verstelbare oorhaakje kunt u zich met de lichte en 
zweetbestendige SHQ3200 volledig concentreren op uw training zonder afgeleid te worden. 
Als er niet zo'n geweldig geluid uit zou komen, zou u bijna vergeten dat u hem draagt.

Ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm
• Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een goede pasvorm
• Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm
• Ultrazachte siliconencaps voor optimaal draagcomfort

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

Uitstekend geluid met extra Bass Boost
• Uitstekend geluid, geproduceerd door drivers van 9 mm
• Krachtige bas voor nog meer motivatie



 Verstelbaar oorhaakje

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.

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!

Uitstekend geluid

De ActionFit-hoofdtelefoon beschikt over 
nauwkeurig afgestelde drivers van 9 mm die 
uitstekend geluid produceren. Met zulk puur 
en krachtig geluid gaat u helemaal op in uw 
workout en geniet u optimaal van uw muziek 
en training.

Kevlar-verstevigde kabel

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.

Krachtige bas

Niets is beter dan een lekkere tune tijdens uw 
workout. Met de ActionFit-hoofdtelefoon 
krijgt uw muziek een heerlijk diepe en 
dynamische bas die u extra energie geeft voor 
een nog betere workout.

Reflecterende stopper

Reflecterende stopper in de kabel

S, M, L, caps

Caps in 3 maten voor een optimale pasvorm

Zachte siliconencaps

Uw ActionFit-hoofdtelefoon wordt geleverd 
met ultrazachte siliconencaps die speciaal zijn 
ontworpen voor perfect draagcomfort. Ze zijn 
zo aangenaam dat u ze nooit meer uit wilt 
doen.

Zweet- en regenbestendig

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.
SHQ3200/10

Kenmerken
Sport-hoofdtelefoon met oorhaakjes
ActionFit Oranje en grijs 



Publicatiedatum  
2013-03-14

Versie: 5.2.5

12 NC: 8670 000 93014
EAN: 06 92341 07165 59

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentiebereik: 15 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 9 mm

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

Accessoires
• Opbergetui

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 71655 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,022 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• Type schap: Beide

Binnendoos
• GTIN: 2 69 23410 71655 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 0,213 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,066 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,147 kg

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 71655 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 1,987 kg
• Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,5 cm
• Nettogewicht: 0,528 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,459 kg

Productafmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Gewicht: 0,022 kg
•
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