
 

 

Philips
Căști sport cu Bluetooth®

Perfecte pentru utilizare în 

exterior

Bluetooth®

Rezistente la transpiraţie/apă
Difuzor auricular

SHQ6500CL
FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE, wireless

Căşti sport wireless
Căştile sport wireless Philips Actionfit RunFree oferă noi niveluri de libert şi de energie 
antrenam tale. Cu o fixare sigură, un design solid, rezistent la apă şi un bas puternic, sunt 
constr. pt. a-ţi menţ. corpul în mişcare.

Intensitate
• Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conștientizare și siguranţă sporită
• Sunetul de înaltă performanţă te împinge mai departe

Freedom
• Capacele auric. cauciucate anti-alunecare menţ. căștile înăuntru - întotd.
• Conexiune Bluetooth wireless pt. antrenam fără fire încălcite
• Controlează muzica și răspunde la apeluri în timpul exerciţiilor

protecţie
• Ideale pt. orice antrenament, cu protecţie la apă IPX2
• Cablu ranforsat cu Kevlar® pentru durabilitate desăvârșită



 Conștientizarea sunetelor ambientale

Bucură-te de sunetul de calitate care nu 
blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic 
deschis permite intrarea sunetelor ambientale, 
astfel că poţi să fii conștient de mediu și poţi fi 
în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer 
liber.

Capace antialunecare cauciucate

Vârfurile auriculare cauciucate în formă de C 
fixează bine căștile auriculare Actionfit în 
urechea ta, astfel încât să te poţi concentra pe 
antrenament, nu pe a le menţine în ureche.

Bluetooth 4.1

Tehn. Bluetooth oferă muzică wireless, fără 
inconvenient. cabl.

Cablu Kevlar® extra durabil

Căștile tale ActionFit sunt proiectate 
durabilitate și putere. Cablul învelit în Kevlar 
este bine protejat împotriva ruperii și 
deteriorării și poate rezista condiţiilor de 
mediu extreme - și antrenamentelor.

Sunet de înaltă performanţă

Driverele de 13,6mm emit un sunet de înaltă 
performanţă, determinându-te să dai tot ce 
poţi.

Rezistente la transpiraţie

Nu-ţi fie frică să transpiri. Cu un grad IPX2, 
poţi să transpiri și să te antrenezi în ploaie, fără 
ca apa să pătrundă în cască.

Microfon și comandă

Rămâi conectat. Microfonul integrat și 
controlul melodiilor permite schimbarea 
muzicii sau răspunderea la apeluri rapid și 
simplu, în timpul antrenamentului.
SHQ6500CL/00

Repere
Căști sport cu Bluetooth®
Perfecte pentru utilizare în exterior Bluetooth®, Rezistente la transpiraţie/apă, Difuzor auricular



Data apariţiei 2022-04-29

Versiune: 13.0.5

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

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versiune Bluetooth: 4,1
• Rază maximă: Până la 10 m

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Greutate baterie: 2,5g
• Timp de redare a muzicii: 4,5* h
• Reîncărcabilă
• Durată standby: 55* ore
• Timp de convorbire: 4,5* ore

Sunet
• Diafragmă: PET
• Impedanţă: 32 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 13,6 mm
• Bobină: Cupru
• Îmbunătăţirea sunetului: Control pentru ecou, 

Reducerea zgomotului
• Sistem acustic: Semi-închis, Închis
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Tip: dinamic

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Comutaţi între apel și muzică, Apel blocat
• Controlul volumului

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă: Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB: Inclus pentru încărcare
• Stabilizator în ureche: 2 perechi

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Cutie exterioară (L x L x Î): 19 x 11 x 13,3 cm
• Greutate netă: 0,09 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,188 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Greutate brută: 0,066 kg
• Greutate netă: 0,03 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,036 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 10 x 2 x 4 cm
• Greutate: 0,014 kg

Design
• Culoare: Verde lime cărbune și negru

Cutie interioară
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Număr de ambalaje: 3
•
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* Rezultatele efective pot varia
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