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• Beste voor binnengebruik
• Zweet- en waterbestendig
• oorhaakje
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VERLEG UW GRENZEN
 

Sporthoofdtelefoon met verstelbaar oorhaakje

 
De Philips Actionfit NoLimits-hoofdtelefoon helpt u geconcentreerd en gemotiveerd te blijven wanneer dat het meest nodig is.

Met een verstelbaar oorhaakje en een lichtgewicht en zweetbestendig ontwerp kunt u genieten van een geweldig klinkende

hoofdtelefoon die even intens is als uw work-outs.

Voordelen

Intensiteit
• Met hoogwaardig geluid komt u verder
• Ga helemaal op in uw training met geluidsisolatie
 
Freedom
• Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm
• Gepatenteerd verstelbaar oorhaakje voor een gepersonaliseerde

pasvorm
• Bedien uw muziek en beantwoord oproepen tijdens het sporten
• Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

• Uitzonderlijk sportcomfort: ultralichte hoofdtelefoon van 7,1 gram
 
bescherming
• Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
• Ideaal voor intensieve trainingen met IPX4-waterbestendigheid
• Sportieve etui voor eenvoudig opbergen
• Wasbaar na work-outs
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Kenmerken

Oordopjes in 3 maten

Wordt geleverd met 3 verschillende maten oordopjes, zodat u de beste
pasvorm kunt kiezen.

Verstelbaar oorhaakje

Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-
hoofdtelefoon een pasvorm die stevig maar toch comfortabel is. 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.

Extra duurzame Kevlar®-kabel

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is 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 work-outs.

Hoogwaardig geluid

De drivers van 8,6 mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes,
waardoor u tot het uiterste kunt gaan.

Microfoon en regeling

Blijf verbonden. Met de ingebouwde microfoon en bediening (IPX2) kunt u
snel en eenvoudig oproepen beantwoorden of een ander nummer opzetten
terwijl u traint.

Ruisisolatie

Oordopjes sluiten goed aan in de gehoorgang. Dit zorgt voor een
geluidsisolatie-effect dat veel geluid buitenhoudt. Tegelijkertijd zorgen
ergonomische akoestische buisjes voor een optimale pasvorm.

Zweetbestendig en waterbestendig

Wees niet bang om te zweten of de elementen te trotseren. Met een IPX4-
classificatie kunt u transpireren en trainen in de regen zonder dat er vocht in
het oordopje komt.

Training zonder knopen

Een kabelklem houdt de kabels bij u uit de buurt zodat u tot het uiterste kunt
gaan.

Ultralicht ontwerp

Uw ultralichte ActionFit-hoofdtelefoon weegt een loutere 7,1 gram en biedt
dus optimaal draagplezier. Tijdens het trainen merkt u amper dat u hem
draagt, u hoort slechts het uitmuntende, krachtige geluid dat u
geconcentreerd en gemotiveerd houdt.

Sportief etui

Houd uw hoofdtelefoon veilig in het ventilerende etui zodat u deze snel kunt
pakken en gemakkelijk kunt meenemen.

Wasbaar
Gefabriceerd met waterbestendige materialen waardoor u uw oortelefoon
kunt afspoelen onder de kraan.
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Geluid
Diafragma PET
Impedantie 16 ohm
Gevoeligheid 107 dB
Maximaal ingangsver-
mogen

20 mW

Diameter van luid-
spreker

8,6 mm

Magneettype Neodymium
Akoestisch systeem Gesloten
Frequentiebereik 6 - 24.000 Hz

Connectiviteit
Kabelaansluiting parallel lopend, symmetrisch
Kabellengte 1,2 m
Aansluiting 3,5 mm
Afwerking van
aansluiting

verguld

Afwerking van
aansluiting

Verguld

Accessoires
Kabelbeheer Kabelklem
Opbergetui Ja
Oordopjes 3 maten: S, M, L

Binnendoos
Brutogewicht 0,2 kg
Brutogewicht 0,441 lb
GTIN 2 69 25970 70979 2
Hoogte 4,1 inch
Hoogte 10,5 cm
Lengte 7,1 inch
Lengte 18 cm
Nettogewicht 0,0693 kg
Nettogewicht 0,153 lb
Aantal consumenten-
verpakkingen

3

Gewicht van de
verpakking

0,1307 kg

Gewicht van de
verpakking

0,288 lb

Breedte 3,2 inch
Breedte 8,2 cm

Omdoos
Brutogewicht 1,882 kg
Brutogewicht 4,149 lb
GTIN 1 69 25970 70979 5
Hoogte 9,8 inch
Hoogte 24,8 cm
Lengte 15 inch
Lengte 38 cm
Nettogewicht 0,5544 kg
Nettogewicht 1,222 lb
Aantal consumenten-
verpakkingen

24

Gewicht van de
verpakking

1,3276 kg

Gewicht van de
verpakking

2,927 lb

Breedte 7,1 inch
Breedte 18,1 cm

Afmetingen van de verpakking
Diepte 2,5 cm
Diepte 1 inch
EAN 69 25970 70979 8
Brutogewicht 0,0563 kg
Brutogewicht 0,124 lb
Hoogte 17,5 cm
Hoogte 6,9 inch
Nettogewicht 0,051 lb
Nettogewicht 0,0231 kg
Aantal producten 1
Verpakkingstype Blister
Gewicht van de
verpakking

0,073 lb

Gewicht van de
verpakking

0,0332 kg

Type schap Beide
Breedte 3,7 inch
Breedte 9,5 cm

ActionFit

Wijziging van gegevens voorbehouden
2017, juli 29



ActionFit

Wijziging van gegevens
voorbehouden
2017, juli 29
 
Versie: 5.0.4
EAN: 6925970709798
 

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

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

www.philips.com
 


