Philips ActionFit
Auscultadores desportivos
com microfone

Diafragmas de 13,6 mm/semifechados
Gancho para as orelhas

SHQ1255TBK

Potentes e portáteis
Resistentes à transpiração
Os ultraleves SHQ1255 são os companheiros perfeitos para o ginásio ou uma corrida.
Estes auscultadores resistentes garantem graves potentes e um ajuste confortável.
Liberdade
• Gancho para as orelhas para estabilidade e conforto
• Controle a sua música e atenda chamadas durante o treino
Intensidade
• Design acústico aberto permite-lhe estar atento ao ambiente circundante
• Diafragmas de 13,6 mm fornecem um som potente

SHQ1255TBK/00

Auscultadores desportivos com microfone

Diafragmas de 13,6 mm/semi-fechados Gancho para as orelhas

Especificações
Design

• Cor: Preto

Som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diafragma: topo Mylar
Tipo: Dinâmica
Bobina de voz: CCAW
Sistema acústico: Fechado
Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Entrada máxima de corrente: 10 mW
Sensibilidade: 106 dB
Diâmetro do altifalante: 13,6 mm

Conetividade
•
•
•
•
•

Tipo de cabo: OFC
Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
Comprimento do cabo: 1,0 m
Conector: 3,5 mm
Acabamento do conector: banhado a ouro

Dimensões da embalagem

• EAN: 69 51613 99115 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
5 x 17,2 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,035 kg
• Peso líquido: 0,017 kg

Destaques
•
•
•
•

Número de produtos incluídos: 1
Tipo de embalagem: Caixa
Tara: 0,018 kg
Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem interior

• Peso bruto: 0,276 kg
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Embalagem interior (C x L x A):
18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Peso líquido: 0,102 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,174 kg

Embalagem exterior

• Peso bruto: 1,244 kg
• GTIN: 1 69 51613 99115 9
• Embalagem exterior (C x L x A):
33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Peso líquido: 0,408 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 0,836 kg

Dimensões

• Dimensões do produto (LxPxA):
3,5 cm*2 cm*6 cm
• Peso: 0,0165 kg
•
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Gancho para as orelhas

O gancho para as orelhas garante estabilidade e um
ajuste confortável.

Microfone e controlo

Mantenha-se ligado. Os controlos do microfone
incorporado e de faixas (IPX2) permitem-lhe mudar
de música ou atender chamadas de forma rápida e
fácil enquanto treina.

Design acústico aberto

Estes auscultadores ActionFit não bloqueiam o som
exterior, para poder estar atento ao ambiente
circundante e manter-se seguro, especialmente
quando pratica desporto ao ar livre. Uma plataforma
acústica aberta proporciona qualidade de som sem
esconder o mundo à sua volta.

Som poderoso

Os potentes diafragmas de 13,6 mm oferecem
música intensa e sólida, com graves profundos e
dinâmicos que o mantêm motivado e em
movimento. Os diafragmas de alta qualidade
asseguram uma experiência de som intensa,
mantendo-o cheio de energia durante qualquer
treino.

