
 

 

Philips ActionFit
Sporthörlurar med 
mikrofon

13,6 mm-högtalarelement, 

halvslutna

Öronkrok

SHQ1255TBK
Kör hårt

Svettavvisande
Ultralätta SHQ1255 passar perfekt på gymmet och löprundan. De robusta hörlurarna 
garanterar kraftfull bas och sitter bekvämt.

Freedom
• Öronkrok för stabilitet och bekväm passform
• Ta kontrollen över din musik och besvara samtal när du tränar

Intensitet
• Öppen akustisk formgivning gör dig medveten om din omgivning
• 13,6 mm element ger ett kraftfullt ljud



 Öronkrok
Öronkroken ger stabilitet och en bekväm passform.

Mikrofon och kontroll
Håll dig uppkopplad. Med den inbyggda mikrofonen 
och spårkontrollen (IPX2) kan du byta musik eller 
besvara samtal snabbt och enkelt medan du tränar.

Öppen akustisk formgivning
De här ActionFit-hörlurarna stänger inte ute ljud 
utan du är medveten om omgivningen och kan känna 
dig säker, i synnerhet när du tränar utomhus. En 
öppen akustisk plattform ger kvalitetsljud utan att 
stänga ute omvärlden.

Kraftfullt ljud
Kraftfulla 13,6-högtalarelement ger musik med tryck, 
djup och dynamisk bas så att du förblir motiverad 
och i rörelse. De förstklassiga högtalarelementen ser 
till att du får en livfull ljudupplevelse.
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Design
• Färg: Svart

Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW
• Akustiskt system: Stängd
• Frekvensåtergivning: 15-22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 13,6 mm

Anslutningar
• Kabeltyp: OFC
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,0 m
• Anslutning: 3,5 mm
• Anslutningens legering: Guldpläterad

Förpackningens mått
• EAN: 69 51613 99115 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5 x 17,2 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,035 kg

• Nettovikt: 0,017 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,018 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,276 kg
• GTIN: 2 69 51613 99115 6
• Inre kartong (L x B x H): 18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Nettovikt: 0,102 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Taravikt: 0,174 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,244 kg
• GTIN: 1 69 51613 99115 9
• Yttre kartong (L x B x H): 33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Nettovikt: 0,408 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 0,836 kg

Mått
• Produktmått (B x D x H): 3,5 x 2 x 6 cm
• Vikt: 0,0165 kg
•

Specifikationer
Sporthörlurar med mikrofon
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