
 

 

Philips
Sportovní sluchátka 
Bluetooth®

Vhodná pro venkovní použití
Bluetooth®

Odolná vůči potu a vodě
Sluchátka do uší

SHQ6500CL
POSUŇTE SVÉ LIMITY, bezdrátově

Bezdrátová sportovní sluchátka do uší
Bezdrátová sportovní sluchátka Philips Actionfit RunFree vnášejí do vašeho cvičení nové 
rozměry svobody a energie. Bezpečně drží v uších, mají vodotěsnou konstrukci 
a mohutné basy, a udrží tak vaše tělo v pohybu.

Intenzita
• Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost
• Vysoce kvalitní zvuk vás žene k lepším výkonům

Freedom
• Protiskluzové pryžové náušníky udržují sluchátka na místě – vždy
• Bezdrátové připojení Bluetooth pro tréninky bez zamotaných drátů
• Možnost ovládání hudby a přijímání hovorů během tréninku

ochrana
• Ideální pro jakýkoli trénink díky odolnosti proti potu podle normy IPX2
• Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost



 Povědomí o okolním zvuku

Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje 
svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce 
propouští okolní zvuky, takže máte přehled o 
svém okolí a můžete trénovat bezpečněji 
venku.

Protiskluzové pryžové náušníky

Pogumovaný ušní nástavec ve tvaru písmene C 
drží sluchátka bezpečně v uchu a vy se tak 
můžete plně soustředit jen na cvičení.

Bluetooth 4.1

Technologie Bluetooth umožňuje poslech 
hudby bez drátů a bez zauzlení.

Velmi odolný Kevlarový® kabel

Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění 
odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem 
je dobře chráněn před potrháním a prasknutím 
a dokáže odolat extrémnímu prostředí a 
tréninkům.

Vysoce výkonný zvuk

13,6mm reproduktory poskytují vysoce 
výkonný zvuk a pomáhají vám tak podávat 
špičkové osobní výkony.

Odolná vůči potu

Nebojte se zapotit. Hodnocení IPX2 znamená, 
že se pot ani trénink v dešti neznamenají 
vlhkost ve sluchátku.

Mikrofon a ovládání

Zůstaňte ve spojení. Integrovaný mikrofon a 
ovládání skladeb umožňují při tréninku 
přepínat hudbu nebo přijímat hovory snadno a 
rychle.
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Přednosti
Sportovní sluchátka Bluetooth®
Vhodná pro venkovní použití Bluetooth®, Odolná vůči potu a vodě, Sluchátka do uší
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Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 4,1
• Maximální dosah: Až 10 m

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Hmotnost baterie: 2,5 g
• Doba přehrávání hudby: 4,5* h
• Nabíjecí
• Doba v pohotovostním režimu: 55* h
• Doba hovoru: 4,5* h

Zvuk
• Membrána: PET
• Impedance: 32 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 10 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 13,6 mm
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Vylepšení zvuku: Potlačení ozvěny, Redukce šumu
• Akustický systém: Polouzavřený, Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 15 - 22 000 Hz
• Typ: dynamický

Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Přepínání mezi hovorem a hudbou, Přidržení 
hovoru

• Ovládání hlasitosti

Příslušenství
• Stručný návod k rychlému použití: Stručný návod 

k rychlému použití
• Kabel USB: zahrnut pro nabíjení
• Stabilizátor do ucha: 2 páry

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Vnější obal (D x Š x V): 19 x 11 x 13,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,09 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,188 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Hrubá hmotnost: 0,066 kg
• Čistá hmotnost: 0,03 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,036 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 10 x 2 x 4 cm
• Hmotnost: 0,014 kg

Design
• Barva: Uhlíková limetková a černá

Vnitřní krabice
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Počet spotřebitelských balení: 3
•
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Specifikace
Sportovní sluchátka Bluetooth®
Vhodná pro venkovní použití Bluetooth®, Odolná vůči potu a vodě, Sluchátka do uší

* Skutečné výsledky se mohou lišit
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