
 

 

Philips
Bluetooth® sporta austiņas

Lietošanai ārpus telpām
Bluetooth®

Sviedru/ūdens drošas
Ieliekamas

SHQ6500CL
PĀRVARIET ROBEŽAS, bezvadu tīklā

Bezvadu sporta ausīs ievietojamas austiņas
Philips Actionfit RunFree bezvadu sporta austiņas sniedz jūsu treniņiem jaunu brīvības un 
enerģijas līmeni. Tās ir ciešas, ūdensizturīgas un sniedz jaudīgu basu, lai liktu jūsu ķermenim 
kustēties.

Intensitāte
• Atvērta akustika ārējās skaņas piekļuvei, lai jūs būtu drošībā
• Spēcīgs skanējums palīdz sasniegt vairāk

Brīvība
• Neslīdoši austiņu uzgaļi vienmēr notur austiņas ausīs
• Bluetooth bezvadu savienojums ērtiem treniņiem
• Izvēlieties mūziku un atbildiet uz zvaniem treniņu laikā

aizsardzība
• Perfekti piemērotas treniņiem ar IPX2 pretsviedru aizsardzības līmeni
• Kevlar® pastiprinātais vads maksimālai izturībai



 Laba apkārtnes dzirdamība

Baudiet skaņas kvalitāti, kas netraucē sadzirdēt 
apkārt notiekošo. Atvērta akustiska 
konstrukcija ļauj piekļūt apkārtējām skaņām, un 
jūs varat dzirdēt apkārt notiekošo lielākai 
drošībai trenējoties ārpus telpām.

Neslīdoši gumijas austiņu uzgaļi

C formas gumijoti ausu uzgaļi palīdz nofiksēt 
Actionfit austiņas cieši jūsu ausī, lai jūs varētu 
koncentrēties uz treniņu, nevis austiņām.

Bluetooth 4.1

Bluetooth tehnoloģija nodrošina mūziku 
bezvadu tīklā.

Īpaši izturīgs Kevlar® vads

Austiņas ActionFit ir veidotas, īpaši rūpējoties 
par ilgstošu kalpošanas laiku un izturību. To ar 
kevlaru pārklātais vads ir labi pasargāts pret 
plīšanu un lūšanu, kā arī var izturēt ekstremālus 
laika apstākļus un treniņus.

Spēcīgs skanējums

13,6 mm neodīma skaļruņi sniedz spēcīgu 
skanējumu, lai jūs sasniegtu vislabākos 
rezultātus.

Izturīgas pret sviedriem

Nebaidieties no sviedriem vai došanās dabā. Ar 
IPX2 aizsardzības līmeni varat izplūst sviedros 

un trenēties lietū, nebaidoties par mitruma 
iekļūšanu austiņās.

Mikrofons un kontrolpoga

Nezaudējiet savienojumu. Iebūvētais mikrofons 
un dziesmu kontrolpogas sniedz iespēju mainīt 
mūziku vai ātri atbildēt uz zvaniem treniņu 
laikā.
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Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth versija: 4,1
• Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: LI polimēru
• Akumulatora svars: 2,5 g
• Mūzikas atskaņošanas laiks: 4,5* st.
• Uzlādējams
• Gaidstāves laiks: 55* h
• Sarunu laiks: 4,5* h

Skaņa
• Membrāna: PET
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Magnēta veids: Neodīms
• Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
• Jutība: 107 dB
• Skaļruņa diametrs: 13,6 mm
• Skaļruņa spole: Varš
• Skaņas pastiprinājums: Atbalss kontrole, 

Traucējumu slāpēšana
• Akustiskā sistēma: Daļēji noslēgta, Slēgta
• Frekvences reakcija: 15–22 000 Hz
• Tips: Dinamisks

Lietošanas komforts
• Zvanu pārvaldība: Atbildēt/beigt zvanu, Pārslēgties 

starp zvaniem un mūziku, Zvans aizturēts
• Skaļuma vadība

Piederumi
• Īsa lietošanas pamācība: Īsa lietošanas pamācība
• USB vads: Iekļauts uzlādei
• Austiņu stabilizators: 2 pāri

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Outer carton (L x W x H): 19 x 11 x 13,3 cm
• Neto svars: 0,09 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,188 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Bruto svars: 0,066 kg
• Neto svars: 0,03 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Taras svars: 0,036 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Svars: 0,014 kg

Dizains
• Krāsa: Oglekļa laima un melna

Iekšējā kartona kaste
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
•
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* Faktiskie rezultāti var atšķirties
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