
 

 

Philips
Športové slúchadlá 
Bluetooth®

Určené na používanie v exteriéri

Bluetooth®

Odolné voči potu/vodotesné
Slúchadlo do ucha

SHQ6500CL
POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo
Bezdrôtové športové slúchadlá do uší
Bezdrôtové športové slúchadlá Philips Actionfit RunFree vás prenesú na novú úroveň 
slobody a energie pri tréningoch. Bezpečne vám sadnú, sú vodotesné a majú výkonné 
basy – ako stvorené na to, aby vám pomohli udržať vaše telo v pohybe.

Intenzita
• Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť
• Vysoký zvukový výkon, ktorý posúva vaše hranice

Freedom
• Protišmykové gumené náušníky udržia slúchadlá vždy v ušiach.
• Bezdrôtové pripojenie Bluetooth pre tréningy bez zamotaných káblov
• Ovládajte hudbu a prijímajte hovory počas tréningu

ochrana
• Vďaka vodotesnému dizajnu, ktorý je v súlade so štandardmi IPX2, sú ideálne pre ktorýkoľvek 

typ tréningu
• Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť



 Vnímanie okolitých zvukov

Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje 
od sveta naokolo. Otvorená akustická 
konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste 
neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas 
tréningov vonku v bezpečí.

Protišmykové gumené náušníky

Pogumované špičky do ucha v tvare C držia 
slúchadlá ActionFit pevne v ušiach, pričom sa 
ich používateľ môže sústrediť na cvičenie a 
nemusí si ich stále naprávať.

Bluetooth 4.1

Technológia Bluetooth poskytuje jednoduché 
bezdrôtové prehrávanie hudby.

Výnimočne odolný kábel s vláknom 
Kevlar®

Konštrukcia vašich slúchadiel ActionFit je 
uspôsobená pre maximálnu odolnosť 
a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou 
vrstvou je chránený proti roztrhnutiu 
a zlomeniu, pričom dokáže odolať extrémnym 
podmienkam – aj tréningom.

Vysoký zvukový výkon

13,6 mm budiče produkujú zvuk s vysokým 
výkonom a poháňajú vás k najlepším výkonom.

Odolné voči potu

Už si nemusíte robiť starosti s potom. Keďže 
sú tieto slúchadlá v súlade so štandardmi IPX2, 
môžete sa potiť a trénovať v daždi bez toho, 
aby sa do slúchadiel dostala vlhkosť.

Mikrofón a ovládanie

Zostaňte pripojení. Zabudovaný mikrofón 
a ovládacie prvky umožňujú rýchlo 
a jednoducho prepínať prehrávanú hudbu 
a prijímať hovory aj počas tréningu.
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Hlavné prvky
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Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 4,1
• Maximálny rozsah: Až do 10 m

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Hmotnosť batérií: 2,5 g
• Čas prehrávania hudby: 4,5* hod
• Nabíjateľná
• Pohotovostný čas: 55* hodín
• Čas hovoru: 4,5* hodiny

Zvuk
• Membrána: PET
• Impedancia: 32 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 10 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 13,6 mm
• Hlasová cievka: Meď
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie ozveny, 

Redukcia šumu
• Akustický systém: Polouzavretý, Uzatvorený
• Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
• Typ: dynamický

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, 

Prepínanie medzi hovorom a hudbou, Podržať 
hovor

• Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo
• Stručná príručka spustenia: Stručná príručka 

spustenia
• USB kábel: Pribalený na nabíjanie
• Stabilizátor bezpečného upevnenia: 2 páry

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0 278 kg
• GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 19 x 11 x 13,3 cm
• Hmotnosť netto: 0,09 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,188 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Hmotnosť brutto: 0,066 kg
• Hmotnosť netto: 0,03 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,036 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 10 x 2 x 4 cm
• Hmotnosť: 0,014 kg

Dizajn
• Farba: Uhlíkovo limetková a čierna

Vnútorný kartón
• GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Počet používateľských balení: 3
•
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Technické údaje
Športové slúchadlá Bluetooth®
Určené na používanie v exteriéri Bluetooth®, Odolné voči potu/vodotesné, Slúchadlo do ucha

* Skutočné výsledky sa môžu líšiť
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