
 

 

Philips
Bluetooth® 
sportfülhallgató

Szabadtéri használatra a legjobb

Bluetooth®

Verejték- és vízálló
Earbud

SHQ6500CL
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT, vezeték nélkül

Vezeték nélküli, sportfülhallgatós headset
A Philips Actionfit RunFree vezeték nélküli sportfülhallgató szabadságot és új 
energiaszinteket visz az edzésekbe. A biztonságos illeszkedés, a masszív vízálló kialakítás 
és a nagy teljesítményű basszus révén segíti mozgásban tartani a testet.

Fényintenzitás
• A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság 

érdekében
• A kiváló minőségű hang ösztönözni fog

Freedom
• A csúszásmentes gumiból készült fülbetétek mindig a helyén tartják a fülhallgatót.
• Vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat a gubancmentes edzés érdekében
• Kezeld a zenét és fogadd hívásaid edzés közben

védelem
• Ideális bármilyen edzéshez az IPX2 verejtékálló kialakításnak köszönhetően
• Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében



 Behallatszó külső hangforrások

Élvezd a minőségi hangzást, amely nem zárja ki 
a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás 
beengedi a környezetből származó hangokat, 
így a környezetedre is tudsz figyelni, és 
biztonságban lehetsz, miközben a szabadban 
sportolsz.

Csúszásmentes gumiból készült 
fülbetétek

A C alakú gumi fülbetét szorosan tartja az 
Actionfit fülhallgatót a fülben, így nem kell azzal 
foglalkoznod, hogy kiesik, és nyugodtan 
összpontosíthatsz az edzésre.

Bluetooth 4.1

A Bluetooth technológia gubancmentes, 
vezeték nélküli zenét biztosít.

Extra tartós Kevlar® kábel

Ez az ActionFit fülhallgató tartós és erős 
kialakítású. A kevlár bevonatú kábel jól ellenáll 
a szakításnak és a törésnek, és extrém 
körülmények és edzések közben is megállja a 
helyét.

Kiváló minőségű hangzás

A 13,6 mm-es meghajtók kiváló minőségű 
hangzást biztosítanak, és arra ösztönöznek, 
hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsd.

Verejtékálló

Ne félj a verejtéktől! Az IPX2 besorolásnak 
köszönhetően leizzadhatsz vagy edzhetsz az 
esőben anélkül, hogy víz kerülne az eszközbe.

Mikrofon és szabályozás

Maradj kapcsolatban! A beépített mikrofon és 
zeneszámvezérlés lehetővé teszi a zeneszámok 
közti váltogatást, illetve a gyors és könnyű 
hívásfogadást edzés közben.
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Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth verzió: 4,1
• Maximális hatótávolság: Max. 10 m

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Akkumulátor tömege: 2,5 g
• Zenelejátszási idő: 4,5* óra
• Újratölthető
• Készenléti idő: 55* óra
• beszélgetési idő: 4,5* óra

Hang
• Membrán: PET
• Impedancia: 32 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 10 mW
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 13,6 mm
• Lengőtekercs: Réz
• Hangzásjavítás: Visszhang-vezérlés, Zajcsökkentés
• Akusztikus rendszer: Félig zárt, Zárt
• Frekvenciamenet: 15 - 22 000 Hz
• Típus: dinamikus

Kényelem
• Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Váltás 

telefonálás és zenehallgatás között, Hívás tartásba 
helyezése

• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Gyors üzembe 

helyezési útmutató
• USB kábel: Tartozék a töltéshez
• Fülhöz illesztő stabilizáló: 2 pár

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19 x 11 x 13,3 cm
• Nettó tömeg: 0,09 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,188 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Bruttó tömeg: 0,066 kg
• Nettó tömeg: 0,03 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,036 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 10 x 2 x 4 cm
• Tömeg: 0,014 kg

Kialakítás
• Szín: fekete-limezöld és fekete

Belső kartondoboz
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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* A pillanatnyi értékek változóak lehetnek
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