
 

 

Philips
Bluetooth®-
sporthoofdtelefoon

Beste voor buitengebruik
Bluetooth®

Zweet- en waterbestendig
Oordopje

SHQ6500CL
VERLEG UW GRENZEN, draadloos

Draadloze headsets met sportoordopjes
De draadloze Philips Actionfit RunFree-sporthoofdtelefoon zorgt voor een nieuw niveau van vrijheid 

en energie tijdens uw work-outs. Met een goede pasvorm, een robuust waterdicht ontwerp en een 

krachtige bas, zijn deze hoofdtelefoons gebouwd om uw lichaam in beweging te houden.

Intensiteit
• Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid
• Met hoogwaardig geluid komt u verder

Freedom
• Dankzij de rubberen antislipcaps blijft de hoofdtelefoon altijd zitten.
• Draadloze Bluetooth-verbinding voor training zonder knopen
• Bedien uw muziek en beantwoord oproepen tijdens het sporten

bescherming
• Ideaal voor elke training met IPX2-zweetbestendigheid
• Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid



 Bewust van omgevingsgeluid

Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de 
wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het 
open akoestische ontwerp laat 
omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich 
bewust van uw omgeving en is het sporten in 
de buitenlucht veiliger.

Antislip, rubberen oorcaps

Dankzij de rubberen C-vormige oordopjes 
blijft de ActionFit-oortelefoon stevig in uw 
oor, zodat u zich kunt concentreren op het 
sporten.

Bluetooth 4.1

Bluetooth-technologie zorgt voor draadloze 
muziek zonder gedoe met kabels.

Extra duurzame Kevlar®-kabel

Uw ActionFit-hoofdtelefoon is ontworpen met 
het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de 
Kevlar-coating is de kabel goed beschermd 
tegen scheuren en breken, en bestand tegen 
extreme omstandigheden — en work-outs.

Hoogwaardig geluid

De drivers van 13,6 mm pompen hoogwaardig 
geluid door de oortjes, waardoor u tot het 
uiterste kunt gaan.

Zweetbestendig

Wees niet bang om te zweten. Met een IPX2-
classificatie kunt u transpireren en trainen in de 
regen zonder dat er vocht in het oordopje 
komt.

Microfoon en regeling

Blijf verbonden. Met de ingebouwde microfoon 
en bediening kunt u snel en eenvoudig 
oproepen beantwoorden of een ander 
nummer opzetten terwijl u traint.
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Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,1
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gewicht batterij: 2,5g
• Afspeeltijd muziek: 4,5* uur
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 55* uur
• Spreektijd: 4,5* uur

Geluid
• Diafragma: PET
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 13,6 mm
• Spreekspoel: Koper
• Geluidsverbetering: Echoregeling, 

Ruisonderdrukking
• Akoestisch systeem: Halfgesloten, Gesloten
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Type: dynamisch

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Schakelen tussen muziek en gesprekken, Gesprek 
in wacht

• Volumeregeling

Accessoires
• Snelstartgids: Snelstartgids

• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Stabilisator voor pasvorm in het oor: 2 paar

Omdoos
• Brutogewicht: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Omdoos (L x B x H): 19 x 11 x 13,3 cm
• Nettogewicht: 0,09 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,188 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Brutogewicht: 0,066 kg
• Nettogewicht: 0,03 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,036 kg
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

10 x 2 x 4 cm
• Gewicht: 0,014 kg

Ontwerp
• Kleur: Carbon lime en zwart

Binnendoos
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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* De werkelijke resultaten kunnen variëren

http://www.philips.com

