
 

 

„Philips“
Sportinės ausinės su 
mikrofonu

13,6 mm garsiakalbiai / pusiau 

uždaros

Ausinių užkabinimas

SHQ1255TBK
Atneškite

Atsparios prakaitui
Itin lengvos SHQ1255 – puikios treniruočių salėje ir bėgiojant palydovės. Užtikriname, kad 
tvirtos ausinės bus patogios ir girdėsite galingus bosus.

„Freedom“
• Ausinių užkabinimas stabilumui ir komfortui
• Treniruodamiesi valdykite muziką ir atsiliepkite į skambučius

Intensyvumas
• Dėl atviros akustinės konstrukcijos girdite, kas vyksta aplinkui
• 13,6 mm garsiakalbiai perteikia galingą garsą



 Ausinių užkabinimas
Dėl ausinių užkabinimo jos yra stabilios ir patogios.

Mikrofonas ir valdymas
Palaikykite ryšį. Naudodamiesi integruotu mikrofonu 
ir garso takelių valdikliais (IPX2) galite pakeisti 
muziką ir atsiliepti į skambučius nenutraukdami 
treniruotės.

Atvira akustinė konstrukcija
Šios „ActionFit“ ausinės neužblokuoja garsų, todėl 
galite girdėti, kas vyksta aplinkui ir išlikti saugūs, ypač 
jei treniruojatės lauke. Atvira akustinė konstrukcija 
užtikrina kokybišką garsą, neblokuojant aplinkui 
supančio pasaulio.

Galingas garsas
Galingi 13,6 mm garsiakalbiai skleidžia energingą 
muziką, pasižyminčią sodriais ir dinamiškais bosais, 
suteikiančią motyvacijos ir noro judėti. Aukščiausios 
kokybės garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o jūs 
jaučiatės energingi visos treniruotės metu.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Diafragma: „Mylar“ kupolas
• Tipas: Dinaminis
• Garsinė ritė: CCAW
• Akustinė sistema: Uždara
• Dažninė charakteristika: 15–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Didžiausia įvesties galia: 10 mW
• Jautrumas: 106 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 13,6 mm

Prijungimo galimybė
• Laido tipas: OFC
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 1.0 m
• Jungtis: 3,5 mm
• Jungties danga: Dengta auksu

Pakavimo matmenys
• EAN: 69 51613 99115 2
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 17,2 x 2,5 cm
• Bendras svoris: 0,035 kg

• Grynasis svoris: 0,017 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,018 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,276 kg
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Inner carton (L x W x H): 18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Grynasis svoris: 0,102 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,174 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,244 kg
• GTIN: 1 69 51613 99115 9
• Outer carton (L x W x H): 33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Grynasis svoris: 0,408 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,836 kg

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 3,5 cm x 2 cm x 6 

cm
• Svoris: 0,0165 kg
•

Specifikacijos
Sportinės ausinės su mikrofonu
13,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros Ausinių užkabinimas
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