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SHQ6500CL
РАЗШИРЕТЕ ГРАНИЦИТЕ СИ, безжично
Безжични спортни микрокапсулни слушалки
Безжичните спортни слушалки Philips Actionfit RunFree въвеждат ново ниво на свобода 
и енергия за вашата тренировка. Със сигурно прилягане, издръжлив водоустойчив 
дизайн и мощни баси, те са създадени да държат тялото ви в движене.

Наситеност на цвета
• Отворената акустична конструкция позволява на звука да прониква за по-добра 
осведоменост и сигурност

• Звук с отлична производителност ви тласка допълнително

Свобода
• Гумени накрайници на слушалките против плъзгане ги задържат винаги на място.
• Bluetooth безжична връзка за тренировка без заплитане
• Управлявайте вашата музика и отговаряйте на обаждания, докато тренирате

защита
• Идеални за всякакви тренировки благодарение на IPX2 устойчивост срещу изпотяване
• Кабел, подсилен с Kevlar®, за ненадмината издръжливост



 Осведоменост за околните звуци

Насладете се на качествен звук, който не ви 
изолира от света около вас. Отворената 
акустична конструкция позволява 
проникване на околни звуци, за да сте в 
течение на случващото се около вас и в 
безопасност, докато тренирате навън.

Гумени накрайници на слушалките 
против плъзгане

С-образните гумирани накрайници за уши 
задържат слушалките Actionfit плътно в 
ухото ви, за да можете да се концентрирате 
върху тренировката, не върху задържането 
им.

Bluetooth 4.1

Bluetooth технология предоставя безжична 
музика без затруднения.

Силно издръжлив кабел с Kevlar®

Слушалките ActionFit са специално 
създадени за трайност и здравина. Кабелът с 
покритие от Kevlar е добре защитен от 
скъсване и може да издържи на екстремни 
условия и тренировки.

Звук с отлично представяне

13,6 мм мембрани излъчват високо 
ефективен звук, който ви кара да се 
представяте възможно най-добре.

Защита срещу изпотяване

Не се страхувайте да се изпотите или да 
излезете на открито. Благодарение на IPX2 
стандарта може да се изпотите и да 
тренирате в дъжда, без влагата да попадне в 
слушалката.

Микрофон и управление

Стойте свързани. Вграденото управление на 
микрофон и записи ви позволяват да 
сменяте музика или да отговаряте на 
обаждания бързо и лесно, докато 
тренирате.
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Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 4.1
• Максимален обхват: До 10 м

Захранване
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Тегло на батерията: 2,5 г
• Време за възпроизвеждане на музика: 4,5* ч
• Акумулаторна
• Време на готовност: 55* ч
• Време за разговор: 4,5* ч

Звук
• Диафрагма: PET
• Импеданс: 32 ома
• Тип магнит: Неодимов
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Чувствителност: 107 dB
• Диаметър на високоговорителя: 13,6 мм
• Звукова намотка: Мед
• Подобрение на звука: Управление на "ехо" 
ефект, Шумопотискане

• Акустична система: Полузатворена, Затворена
• Честотен обхват: 15 - 22 000 Hz
• Тип: динамично

Комфорт
• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване, Превключвайте 
между разговора и музиката, Задържане на 
разговор

• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• Ръководство за бърз старт: Ръководство за бърз 
старт

• USB кабел: Включително за зареждане
• Стабилизатор за прилягане в ухото: 2 двойки

Външен кашон
• Бруто тегло: 0,278 кг
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 19 x 11 x 13,3 см
• Нето тегло: 0,09 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,188 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 3 см
• EAN: 69 51613 99182 4
• Бруто тегло: 0,066 кг
• Нето тегло: 0,03 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,036 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 10 x 2 x 4 см
• Тегло: 0,014 кг

Дизайн
• Цвят: Карбоново жълто-зелено и черно

Вътрешен кашон
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Брой потребителски опаковки: 3
•
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* Реалните резултати е възможно да се различават
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