
 

 

Philips
Sportowe słuchawki 
Bluetooth®

Doskonałe do użytku na zewnątrz

Bluetooth®

Odporne na pot i wodę
Douszne

SHQ6500CL
PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem
Bezprzewodowy sportowy zestaw słuchawkowy z elementami dousznymi

Bezprzewodowe słuchawki sportowe Philips Actionfit RunFree przenoszą trening na nowy poziom 
wolności i energii. Dzięki bezpiecznemu dopasowaniu, trwałej wodoodpornej konstrukcji oraz 
mocy basów są one specjalnie przystosowane do utrzymywania Twojego ciała w ruchu.

Intensywność
• Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i 

zachować bezpieczeństwo
• Dźwięk o wysokiej jakości motywuje do wysiłku

Swoboda
• Gumowe antypoślizgowe nasadki douszne sprawiają, że słuchawki zawsze pozostają na swoim 

miejscu.
• Bezprzewodowe połączenie Bluetooth zapobiega plątaniu się kabli podczas treningu
• Steruj muzyką i odbieraj połączenia podczas treningu

Bezpieczeństwo
• Idealne na każdy trening dzięki odporności na pot zgodnej z normą IPX2
• Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość



 Świadomość dźwięków z otoczenia

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w 
słuchawkach, które nie izolują od świata. 
Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala 
słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu 
będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i 
zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 
na świeżym powietrzu.

Gumowe antypoślizgowe nasadki 
douszne

Pokryte gumą nasadki douszne w kształcie 
litery C pewnie utrzymują słuchawki Actionfit 
w uszach — możesz się skupić na treningu, a 
nie na trzymaniu ich.

Bluetooth 4.1

Technologia Bluetooth pozwala 
bezprzewodowo słuchać muzyki bez żadnych 
problemów.

Bardzo trwały przewód ze 
wzmocnieniem Kevlar®

Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z 
myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód 
wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony 
przed powstawaniem przetarć oraz przed 
uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze 
słuchawek w skrajnych warunkach oraz 
podczas intensywnych treningów.

Dźwięk o wysokiej jakości

13,6-milimetrowe przetworniki zapewniają 
dźwięk o wysokiej jakości, który motywuje do 
maksymalnego wysiłku.

Odporne na pot

Nie obawiaj się potu. Dzięki zgodności 
produktu z normą IPX2 możesz się spocić i 
trenować w deszczu, a wilgoć nie dostanie się 
do słuchawek.

Mikrofon i sterowanie

Pozostań w kontakcie. Wbudowany mikrofon i 
elementy sterujące utworami umożliwiają 
szybką i łatwą zmianę muzyki oraz odbieranie 
połączeń podczas treningu.
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Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,1
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Moc
• Typ baterii/akumulatora: litowo-polimerowy
• Waga baterii/akumulatora: 2,5 g
• Czas odtwarzania muzyki: 4,5* godz.
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 55 godz.*
• Czas rozmów: 4,5 godz.*

Dźwięk
• Membrana: Tworzywo PET
• Impedancja: 32 ohm
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Czułość: 107 dB
• Średnica głośnika: 13,6 mm
• Cewka drgająca: Miedziany
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja echa, 

Redukcja szumów
• System akustyczny: Półzamknięty, Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz
• Typ: dynamiczny

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Przełączanie między rozmową i 
muzyką, Zawieszanie połączeń

• Regulacja głośności

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja 

obsługi
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania
• Stabilizator douszny: 2 pary

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19 x 11 x 13,3 cm
• Waga netto: 0,09 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,188 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Waga brutto: 0,066 kg
• Waga netto: 0,03 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,036 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

10 x 2 x 4 cm
• Waga: 0,014 kg

Wykończenie
• Kolor: Jasnozielony i czarny

Karton wewnętrzny
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•
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* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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