
 

 

Philips ActionFit
Sportowe słuchawki z 
mikrofonem

Przetworniki 13,6 mm/półzamkn. 

konstr.

Zaczep na ucho

SHQ1255TBK
Gotowe do treningu

Odporne na pot
Niezwykle lekkie słuchawki SHQ1255 są doskonałym towarzyszem ćwiczeń na siłowni i 
treningów biegowych. Te wytrzymałe słuchawki zapewniają potężne basy i wygodne 
dopasowanie.

Swoboda
• Zaczep na ucho zapewnia stabilność i wygodę
• Steruj muzyką i odbieraj połączenia podczas treningu

Intensywność
• Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie
• 13,6-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny dźwięk



 Zaczep na ucho
Zaczep na ucho zwiększa stabilność i zapewnia 
wygodne dopasowanie.

Mikrofon i sterowanie
Pozostań w kontakcie. Wbudowany mikrofon i 
elementy sterujące utworami (IPX2) umożliwiają 
szybką i łatwą zmianę muzyki oraz odbieranie 
połączeń podczas treningu.

Otwarta konstrukcja akustyczna
Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, 
dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, 
zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk 
wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata 
zewnętrznego.

Potężny dźwięk
Potężne przetworniki o przekątnej 13,6 mm 
zapewniają mocne brzmienie oraz głębokie i 
dynamiczne basy, które dostarczą Ci motywacji do 
treningu. Wysokiej jakości przetworniki pozwalają 
uzyskać intensywny dźwięk dodający energii podczas 
ćwiczeń.
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Wykończenie
• Kolor: Czarna

Dźwięk
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW
• System akustyczny: Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz
• Impedancja: 32 ohm
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 13,6 mm

Możliwości połączeń
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1.0 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: Pozłacane

Wymiary opakowania
• EAN: 69 51613 99115 2
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,2 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,035 kg

• Waga netto: 0,017 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,018 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,276 kg
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Waga netto: 0,102 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga opakowania: 0,174 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,244 kg
• GTIN: 1 69 51613 99115 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Waga netto: 0,408 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga opakowania: 0,836 kg

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 3,5 × 2 × 6 cm
• Waga: 0,0165 kg
•

Dane techniczne
Sportowe słuchawki z mikrofonem
Przetworniki 13,6 mm/półzamkn. konstr. Zaczep na ucho
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