
 

 

Philips
Auscultadores desportivos 
Bluetooth®

Perfeitos para uso no exterior
Bluetooth®

Resistentes a transpiração/água
Auricular

SHQ6500CL
SUPERE OS SEUS LIMITES, sem fios

Auscultadores com auriculares desportivos sem fios
Os auscultadores sem fios Actionfit RunFree da Philips conferem novos níveis de liberdade e 
energia ao seu exercício. Com uma adaptação segura, design resistente à prova de água e 
graves potentes, estes foram concebidos para manter o corpo em movimento.

Intensidade
• A acústica aberta permite a entrada do som para uma melhor percepção e segurança
• O som de alto desempenho incentiva-o a ir mais além

Liberdade
• Capas antideslizantes em borracha mantêm os auscultadores colocados – sempre.
• Ligação sem fios Bluetooth para exercício sem emaranhamentos
• Controle a sua música e atenda chamadas durante o treino

protecção
• Ideais para qualquer exercício com resistência à transpiração IPX2
• Cabo reforçado a Kevlar® para a melhor durabilidade



 Percepção do som ambiente

Desfrute de som de qualidade que não 
bloqueia o mundo à sua volta. O design 
acústico aberto permite a entrada do som 
ambiente, para poder manter-se atento ao 
ambiente circundante e estar mais seguro 
enquanto pratica desporto ao ar livre.

Capas antideslizantes em borracha

Pontas de auriculares em forma de C de 
borracha mantêm os auriculares ActionFit 
firmemente nos seus ouvidos para poder 
concentrar-se no seu exercício, não em 
mantê-los colocados.

Bluetooth 4.1

Tecnologia Bluetooth fornece música sem fios 
sem incómodos.

Cabo de Kevlar® extra resistente

Os seus auscultadores ActionFit foram 
concebidos para serem duradouros e 
resistentes. O cabo revestido a Kevlar está 
bem protegido contra rasgões e rupturas, e 
pode resistir em ambientes – e treinos – 
extremos.

Som de alto desempenho

Os diafragmas de 13,6 mm libertam um som de 
alto desempenho, incentivando-o a dar o seu 
melhor.

Resistente à transpiração

Não tenha receio de transpirar. Com uma 
classificação IPX2, pode transpirar e treinar à 
chuva sem que a humidade entre no auricular.

Microfone e controlo

Mantenha-se ligado. Os controlos do 
microfone incorporado e de faixas permitem-
lhe mudar de música ou atender chamadas de 
forma rápida e fácil enquanto treina.
SHQ6500CL/00

Destaques
Auscultadores desportivos Bluetooth®
Perfeitos para uso no exterior Bluetooth®, Resistentes a transpiração/água, Auricular



Data de publicação  
2022-04-29

Versão: 13.0.5

12 NC: 8670 001 35373
EAN: 69 51613 99182 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 4,1
• Alcance máximo: Até 10 m

Potência
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 2,5 g
• Tempo de reprodução de música: 4,5* hr
• Recarregável
• Tempo em espera: 55* horas
• Tempo conv.: 4,5* horas

Som
• Diafragma: PET
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro do altifalante: 13,6 mm
• Bobina de voz: Cobre
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído
• Sistema acústico: Sem-fechado, Fechado
• Frequência de resposta: 15 - 22 000 Hz
• Tipo: dinâmico

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Alternar entre chamada e música, Chamada em 
Retenção

• Controlo do volume

Acessórios
• Manual de início rápido: Manual de início rápido

• Cabo USB: Incluído para carregamento
• Estabilizador para adaptação ao ouvido: 2 pares

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19 x 11 x 13,3 cm
• Peso líquido: 0,09 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,188 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso líquido: 0,03 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,036 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,014 kg

Design
• Cor: Lima carbono e preto

Embalagem interior
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•
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* Os resultados reais podem variar
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