
 

 

„Philips“
Sportinės ausinės su 
mikrofonu

Skirtos naudoti lauke
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausinės kištukas

SHQ1405BL
IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES

Pritaikomos sportinės ausinės su kištukais
Siekite naujų asmeninių rekordų dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit RunWild“ 
sportines ausines. Jos lengvos, pritaikomos ir atsparios vandeniui. Galingi garsiakalbiai 
atkuria sodrius žemuosius dažnius, kurie neleis jums sustoti.

Intensyvumas
• Dėl atviros akustinės konstrukcijos girdite, kas vyksta aplinkui
• Puikių savybių garsas įkvėps siekti daugiau
• Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

„Freedom“
• Išskirtinis patogumas treniruojantis: itin lengvos 4,69 g ausinės
• Prisitaikykite pagal savo poreikius naudodami skirtingų stilių ausų lankelius, briaunas arba ausų 

kištukus
• Treniruodamiesi valdykite muziką ir atsiliepkite į skambučius
• Laido spaustukas saugo laidus, kad nesusipainiotų

apsauga
• Atitinka IPX4 atsparumo vandeniui standartą ir tinka intensyvioms treniruotėms
• Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą
• Plaunamos po treniruočių



 Atvira akustinė konstrukcija
Šios „ActionFit“ ausinės neblokuoja garso, 
todėl žinosite, kas vyksta aplink, ir būsite 
saugūs, ypač sportuodami lauke. Atvira 
akustinė platforma pasižymi kokybišku garsu 
neslopinant supančios aplinkos.

3 nešiojimo stiliai

Prisitaikykite pagal savo poreikius. Pasirinkite 
jums tinkančius ausų lankelius, briaunas arba 
ausų kištukus, kad treniruojantis ausinės 
nekristų.

Dėmesys aplinkos garsams

Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja 
jus supančio pasaulio. Atvira akustinė 
konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai 
padeda orientuotis aplinkoje, kad 
treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.

Itin patvarus „Kevlar®“ laidas

Itin tvirtos ir patvarios. Kevlaru dengtas laidas 
gerai apsaugotas nuo pažeidimų ir nutrūkimo ir 
yra pritaikytas ekstremalioms treniruotėms.

Puikių savybių garsas

13,6 mm garsiakalbiai atkuria puikios kokybės 
garsą ir įkvėpia dar labiau stengtis.

Atsparios prakaitui ir vandeniui

Nebijokite suprakaituoti arba patirti nuotykių. 
Į IPX4 atsparumo vandeniui standartą 
atitinkančių ausinių vidų nepatenka drėgmė, net 
jei prakaituojate ar treniruojatės per lietų.

Treniruotės metu nesipainiojantys laidai

Laido spaustuku pritvirtinti laidai netrukdys 
jums treniruotis.

Itin lengva konstrukcija

Jūsų „ActionFit“ ausinės sveria vos 4,69 g, todėl 
jos labai lengvos ir jas malonu dėvėti. 
Sportuodami jų beveik nejausite, o puikus, 
galingas garsas padės jums susikaupti ir palaikys 
motyvaciją.

Mikrofonas ir valdymas

Palaikykite ryšį. Naudodamiesi integruotu 
mikrofonu ir garso takelių valdikliais (IPX2) 
galite pakeisti muziką ir atsiliepti į skambučius 
nenutraukdami treniruotės.
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Garsas
• Diafragma: PET
• Dažninė charakteristika: 15–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Jautrumas: 107 dB
• Didžiausia įvesties galia: 10 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 13,6 mm
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros
• Magnetinio tipo: „Neodymium“

Prijungimo galimybė
• Jungtis: 3,5 mm
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Jungties danga: Dengta auksu

Priedai
• Nuimami ausų kištukai: 1 pora
• Nuimamos briaunelės: 1 pora
• Nuimami ausų lankeliai: 1 pora
• Laidų tvarkymas: Laido spaustukas

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,12 kg
• Bendras svoris: 0,265 svarų
• GTIN: 2 69 25970 70957 0
• Inner carton (L x W x H): 7,1 x 3,2 x 2,4 in
• Inner carton (L x W x H): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Grynasis svoris: 0,0393 kg
• Grynasis svoris: 0,087 svarų

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,0807 kg
• Pakuotės svoris: 0,178 svarų

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,191 kg
• Bendras svoris: 2,626 svarų
• GTIN: 1 69 25970 70957 3
• Outer carton (L x W x H): 13,9 x 7,8 x 6,3 in
• Outer carton (L x W x H): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Grynasis svoris: 0,3144 kg
• Grynasis svoris: 0,693 svarų
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 0,8766 kg
• Pakuotės svoris: 1,933 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 17,3 x 2,5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 2 x 6,8 x 1 in
• EAN: 69 25970 70957 6
• Bendras svoris: 0,0322 kg
• Bendras svoris: 0,071 svarų
• Grynasis svoris: 0,029 svarų
• Grynasis svoris: 0,0131 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,042 svarų
• Pakuotės svoris: 0,0191 kg
• Išdėstymo tipas: Abu
•
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* *plaunami ausų gaubteliai, mikrofonas neplaunamas
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