
 

 

Philips ActionFit
Bluetooth®-
hovedtelefoner til sport

Bedst til udendørs brug
Bluetooth®

Sved/vandtæt
Øretelefon

SHQ6500BL
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rådløse sportsheadset med ørepuder
 trådløse Philips Actionfit RunFree sportshovedtelefoner giver en helt ny frihed og 
ergi til din træning. De er designet til at holde dig i fuld gang med en god pasform, solidt 
ndtæt design og kraftfuld bas.

Intensitet
• Åben akustik lader lyden ind for større bevidsthed og sikkerhed
• Lyd med høj ydeevne skubber dig længere

Freedom
• Skridsikre gummiørepropper fastholder hovedtelefonerne – til enhver tid
• Trådløs Bluetooth-forbindelse for træning uden filtrede ledninger
• Kontrollér din musik og besvar opkald, mens du træner

beskyttelse
• Ideelle til enhver træning med IPX2 vandtæthed
• Kevlar®-forstærket kabel giver ultimativ holdbarhed



 Opmærksomhed på omgivende lyd
Nyd lydkvaliteten, der ikke blokerer for verden 
omkring dig. Det åbne akustikdesign lukker den 
omgivende lyd ind, så du kan forblive opmærksom på 
omgivelserne og forblive, når du træner udendørs.

Skridsikre gummiørepropper
C-formede, gummibelagte ørepuder holder 
Actionfit-øretelefonerne fast i dit øre, så du kan 
fokusere på din træning og ikke på at holde dem på 
plads.

Bluetooth 4.1
Bluetooth-teknologien giver problemfri trådløs 
musik.

Ekstra holdbart Kevlar®-kabel
Dine ActionFit-hovedtelefoner er designet til 
holdbarhed og styrke. Deres kevlarbelagte kabel 
beskytter godt imod slitage og brud og kan modstå 
ekstreme miljøer - og træning.

Højtydende lyd
13,6 mm drivere pumper højtydende lyd ud, så du får 
lyst til at gøre dit bedste.

Svedafvisende
Vær ikke bange for at begynde at svede. Med en 
IPX2-vurdering kan du blive svedig og træne i 
regnvejr, uden at der kommer fugt ind i ørestykket.

Mikrofon og betjening
Bevar forbindelsen. Den indbyggede mikrofon og 
sporeknapper gør det muligt for dig at skifte musik 
eller besvare opkald hurtigt og nemt, mens du 
træner.
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Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,1
• Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Batterivægt: 2,5g
• Musikspilletid: 4.5* t
• Genopladelig
• Standby-tid: 55* timer
• Taletid: 4,5* timer

Lyd
• Membran: PET
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 10 mW
• Følsomhed: 107 dB
• Højttalerdiameter: 13,6 mm
• Stemmerør: Kobber
• Lydforbedring: Ekkokontrol, Støjreduktion
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket, Lukket
• Frekvenskurve: 15 - 22.000 Hz
• Type: dynamisk

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Skift mellem 

opkald og musik, Opkald i venteposition
• Lydstyrke

Tilbehør
• Lynhåndbog: Lynhåndbog
• USB-kabel: Medfølger til opladning
• Ørepasformsstabilisator: 2 par

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 25970 71012 8
• Ydre indpakning (L x B x H): 19 x 11 x 13,3 cm
• Nettovægt: 0,09 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,188 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71012 1
• Bruttovægt: 0,066 kg
• Nettovægt: 0,03 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,036 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Design
• Farve: Kulfiber lime og sort

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vægt: 0,014 kg
•
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