Philips ActionFit
Спортни слушалки с
микрофон

13,6 мм мембрани/
полузатворени
Скоба за ухо

SHQ1255TBK

Продължавайте
Устойчив на пот
Ултралекият SHQ1255 е идеален за вашата тренировка във фитнеса, както и в
ролята на партньор за тичане. Мощните слушалки гарантират силен бас и удобство.
Свобода
• Скоба за ухото за стабилност и комфорт
• Управлявайте вашата музика и отговаряйте на обаждания, докато тренирате
Наситеност на цвета
• Отворената акустична конструкция ви позволява да не губите връзка с обкръжаващата ви
среда
• 13,6-мм мембрани осигуряват мощен звук

SHQ1255TBK/00

Спортни слушалки с микрофон

13,6 мм мембрани/полузатворени Скоба за ухо

Спецификации
Дизайн

• Цвят: Черно

Звук

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диафрагма: Миларова куполна
Тип: Динамичен
Звукова намотка: CCAW
Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 15 - 22 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 10 mW
Чувствителност: 106 dB
Диаметър на високоговорителя: 13,6 мм

Възможности за свързване

•
•
•
•
•

Вид кабел: OFC - без примеси на кислород
Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
Дължина на кабела: 1,0 м
Съединител: 3,5 мм
Покритие на съединителя: Позлатен

Габарити на опаковката

• EAN: 69 51613 99115 2
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
5 x 17,2 x 2,5 см
• Бруто тегло: 0,035 кг
• Нето тегло: 0,017 кг

Дата на издаване
2020-11-25
Версия: 3.0.5
12 NC: 8670 001 41707
EAN: 69 51613 99115 2

Акценти
•
•
•
•

Брой включени продукти: 1
Тип опаковка: Картон
Тегло на опаковката: 0,018 кг
Начин на поставяне: И двете

Вътрешен кашон

• Бруто тегло: 0,276 кг
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В):
18,1 x 16,2 x 6,5 см
• Нето тегло: 0,102 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 0,174 кг

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Бруто тегло: 1,244 кг
GTIN: 1 69 51613 99115 9
Външен кашон (л x Ш x В): 33,3 x 18,9 x 14,2 см
Нето тегло: 0,408 кг
Брой потребителски опаковки: 24
Тегло на опаковката: 0,836 кг

Размери

• Размери на изделието (ШxДxВ): 3,5 см*2 см*6
см
• Тегло: 0,0165 кг
•
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Скоба за ухо

Скобата за ухото осигурява стабилност и
комфортно пасване.

Микрофон и управление

Стойте свързани. Вграденото управление на
микрофон и записи (IPX2) ви позволяват да
сменяте музика или да отговаряте на обаждания
бързо и лесно, докато тренирате.

Отворена акустична конструкция

Тези слушалки ActionFit не блокират звука, така
че можете да продължавате да усещате средата
около себе си и да сте в безопасност, особено
ако тренирате на открито. Отворената акустична
платформа предоставя качествен звук без да
заглушава света около вас.

Мощен звук

Мощните 13,6 мм мембрани доставят музика,
която обединява въздействащия звук с дълбок и
динамичен бас, за да ви задължи мотивирани – и
впечатлени. Мембраните с първокласно качество
осигуряват ярко звуково преживяване,
запазвайки ви заредени по време на всяка работа.

