
 

 

Philips
Športne slušalke 
Bluetooth®

Idealne za uporabo na prostem

Bluetooth®

Odporno na potenje/vodotesno
Ušesni čepek

SHQ6500CL
PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično

Brezžične športne slušalke z ušesnimi čepki
Brezžične športne slušalke Philips ActionFit RunFree vadbo polepšajo z novo stopnjo 
svobode in energije. Ker se zanesljivo prilegajo, so trpežne vodotesne zasnove in 
predvajajo mogočne nizke tone, so idealne za intenzivno vadbo.

Intenzivnost
• Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost
• Visokozmogljiv zvok vas spodbuja pri vadbi

Freedom
• Nedrseči gumijasti ušesni pokrovčki slušalke vedno držijo na mestu.
• Brezžična povezava Bluetooth za vadbo brez prepletenih kablov
• Med vadbo upravljajte glasbo in sprejemajte klice

Zaščita
• Idealno za vsako vadbo z odpornostjo na potenje razreda IPX2
• S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost



 Spremljanje zvoka v prostoru

Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami 
od okolice. Akustično odprta zasnova 
prepušča zvok iz okolice, zato se vedno 
zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo 
na prostem varnejši.

Nedrseči gumijasti ušesni pokrovčki

Gumijasti ušesni vstavki v obliki črke C slušalke 
ActionFit zanesljivo držijo v ušesu, zato se 
lahko povsem osredotočite na vadbo in 
pozabite na slušalke.

Bluetooth 4.1

Tehnologija Bluetooth omogoča priročno 
brezžično poslušanje glasbe.

Izjemno trpežen kabel s kevlarjem

Zasnova slušalk ActionFit je trpežna in trdna. S 
kevlarjem ojačan kabel je dobro zaščiten pred 
obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko 
uporabljate v ekstremnih pogojih in pri 
intenzivni vadbi.

Visokozmogljiv zvok

13,6 mm zvočne enote zagotavljajo 
visokozmogljiv zvok, ki vas spodbuja pri 
intenzivni vadbi.

Odporno na potenje

Brez skrbi se lahko potite. Standard IPX2 
zagotavlja, da med intenzivno vadbo ali v dežju 
v slušalko ne pride nič vlage.

Mikrofon in upravljanje

Bodite povezani. Z vgrajenim mikrofonom in 
izbiro skladb lahko med vadbo hitro in 
enostavno izbirate skladbe ali sprejemate klice.
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Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Različica Bluetootha: 4,1
• Največji doseg: Do 10 m

Napajanje
• Tip baterije: Litij-polimerna
• Teža baterije: 2,5 g
• Čas predvajanja glasbe: 4,5* h
• Za polnjenje
• Čas pripravljenosti: 55* ur
• Čas pogovora: 4,5* ure

Zvok
• Opna: PET
• Impedanca: 32 Ohm
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 10 mW
• Občutljivost: 107 dB
• Premer zvočnika: 13,6 mm
• Zvočniška tuljava: Baker
• Izboljšava zvoka: Upravljanje odmeva, Zmanjšanje 

šumov
• Akustični sistem: Polzaprto, Zaprt
• Frekvenčni odziv: 15–22.000 Hz
• Tip: dinamičen

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, 

Preklapljanje med klicem in glasbo, Čakajoči klic
• Regulacija glasnosti

Dodatna oprema
• vodnik za hiter začetek: vodnik za hiter začetek
• Kabel USB: Priložen za polnjenje
• Stabilizator za ušesno prileganje: 2 para

Zunanja škatla
• Bruto teža: 0,278 kg
• Številka GTIN: 1 69 51613 99182 1
• Outer carton (L x Š x V): 19 x 11 x 13,3 cm
• Neto teža: 0,09 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,188 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 51613 99182 4
• Bruto teža: 0,066 kg
• Neto teža: 0,03 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,036 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 10 x 2 x 4 cm
• Teža: 0,014 kg

Zasnova
• Barva: Svetlo zelena in črna karbonska vlakna

Notranja škatla
• Številka GTIN: 2 69 51613 99182 8
• Število komercialnih pakiranj: 3
•
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* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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