
 

 

Philips ActionFit
Căști sport cu microfon

Difuzoare de 13,6 mm/tip 

semiînchis

Suport pentru ureche

SHQ1255TBK
Fă faţă oricărei provocări

Rezistente la transpiraţie
Căştile ultrauşoare SHQ1255 sunt accesoriul perfect la sală sau la jogging. Aceste căşti 
rezistente garantează bas puternic şi potrivire comodă.

Freedom
• Suport pentru ureche pentru stabilitate și confort
• Controlează muzica și răspunde la apeluri în timpul exerciţiilor

Intensitate
• Designul acustic deschis îţi permite să fii conștient de mediul înconjurător
• Driverele de 13,6 mm oferă un sunet puternic



 Suport pentru ureche
Suportul pentru ureche asigură stabilitate și potrivire 
comodă.

Microfon și comandă
Rămâi conectat. Microfonul integrat și controlul 
melodiilor (IPX2) permite schimbarea muzicii sau 
răspunderea la apeluri rapid și simplu, în timpul 
antrenamentului.

Design acustic deschis
Aceste căști ActionFit nu blochează sunetul, astfel 
încât să fii conștient de mediul înconjurător și în 
siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer 
liber. O platformă acustică deschisă oferă un sunet 
de calitate, fără a acoperi lumea din jurul tău.

Sunet puternic
Driverele puternice de 13,6 mm oferă muzică 
antrenantă, cu bas profund și dinamic care te 
menţine motivat – și în mișcare. Driverele de înaltă 
calitate asigură o experienţă audio realistă, oferindu-
ţi energie pe durata oricărui antrenament.
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Design
• Culoare: Negru

Sunet
• Diafragmă: Dom din mylar
• Tip: Dinamic
• Bobină: CCAW
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 13,6 mm

Conectivitate
• Tip cablu: OFC
• Conexiune prin cablu: paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1.0 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: Placat cu aur

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 51613 99115 2
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,2 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,035 kg
• Greutate netă: 0,017 kg

• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,018 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,276 kg
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Greutate netă: 0,102 kg
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate proprie: 0,174 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,244 kg
• GTIN: 1 69 51613 99115 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Greutate netă: 0,408 kg
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate proprie: 0,836 kg

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 3,5 cm*2 cm*6 

cm
• Greutate: 0,0165 kg
•

Specificaţii
Căști sport cu microfon
Difuzoare de 13,6 mm/tip semiînchis Suport pentru ureche
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