
 

 

„Philips“
„Bluetooth®“ sportinės 
ausinės

Skirtos naudoti lauke
„Bluetooth®“
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausinės kištukas

SHQ6500CL
IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES be laidų

Belaidės sportinės ausinės su ausų kištukais
Treniruokitės laisviau ir energingiau dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit RunFree“ 
belaides sportines ausines. Jos tvirtai priglunda, yra atsparios vandeniui ir atkuria galingus 
žemuosius dažnius, kurie neleis jums sustoti.

Intensyvumas
• Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą
• Puikių savybių garsas įkvėps siekti daugiau

„Freedom“
• Dėl neslystančių guminių ausų gaubtelių ausinė visada lieka ausyje
• „Bluetooth®“ belaidis ryšys ir treniruotės metu nesipainiojantys laidai
• Treniruodamiesi valdykite muziką ir atsiliepkite į skambučius

apsauga
• Dėl IPX2 atsparumo prakaitui jos tiks bet kokiai treniruotei
• Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą



 Dėmesys aplinkos garsams

Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja 
jus supančio pasaulio. Atvira akustinė 
konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai 
padeda orientuotis aplinkoje, kad 
treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.

Neslystantys guminiai ausų gaubteliai

C formos guminiai ausų antgaliai laiko 
„Actionfit“ ausines tvirtai ausyse, kad visą savo 
dėmesį galėtumėte skirti treniruotei, o ne 
ausinėms.

„Bluetooth®“ 4.1

Pritaikius „Bluetooth®“ technologiją galite 
mėgautis muzika be laidų.

Itin patvarus „Kevlar®“ laidas

„ActionFit“ ausinių konstrukcija yra atspari ir 
stipri. Jų kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas 
nuo dilimo ir nutrūkimo, be to, jis gali atlaikyti 
ekstremalias sąlygas ir treniruotes.

Puikių savybių garsas

13,6 mm garsiakalbiai atkuria puikios kokybės 
garsą ir įkvėpia dar labiau stengtis.

Atsparios prakaitui

Nebijokite suprakaituoti. Į IPX2 atsparumo 
vandeniui standartą atitinkančių ausinių vidų 
nepatenka drėgmė, net jei prakaituojate ar 
treniruojatės per lietų.

Mikrofonas ir valdymas

Palaikykite ryšį. Naudodamiesi integruotu 
mikrofonu ir garso takelių valdikliais galite 
pakeisti muziką ir atsiliepti į skambučius 
nenutraukdami treniruotės.
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Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 4,1
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Baterijos svoris: 2,5 g
• Muzikos grojimo trukmė: 4,5* val.
• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 55* val.
• Kalbėjimo laikas: 4,5* val.

Garsas
• Diafragma: PET
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 10 mW
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 13,6 mm
• Garsinė ritė: Varinė
• Garsumo gerinimas: Aido valdiklis, Triukšmo 

mažinimas
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros, Uždara
• Dažninė charakteristika: 15–22 000 Hz
• Tipas: dinaminis

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Perjungti iš skambučio į muzikos klausymą, 
Pokalbio atidėjimas

• Garsumo reguliatorius

Priedai
• Greitos pradžios vadovas: Greitos pradžios 

vadovas
• USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti
• Pritaikymo ausims stabilizatorius: 2 poros

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Outer carton (L x W x H): 19 x 11 x 13,3 cm
• Grynasis svoris: 0,09 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,188 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Bendras svoris: 0,066 kg
• Grynasis svoris: 0,03 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,036 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Svoris: 0,014 kg

Konstrukcija
• Spalva: Žalia „Carbon lime“ ir juoda

Vidinė dėžutė
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
•
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* Tikrieji rezultatai gali skirtis

http://www.philips.com

