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netul excelent se combină într-un corp atât de subţire, încât poate fi strecurat oriunde. NFC 
orporat simplifică sincronizarea dispozitivelor printr-o atingere, iar sincronizarea multiplă 
etooth îţi permite să faci schimb de muzică între două dispozitive diferite instantaneu.

Sunet impresionant
• Performanţă audio avansată cu un design suplu
• Impresionant cu 10 W RMS
• Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Utilizare simplă
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
• Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Creată pentru transport
• Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde



 Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Transferă muzică între 2 dispozitive
Sincronizează simultan 2 dispozitive 
inteligente, pentru a putea reda muzică de pe 
orice dispozitiv dorești, fără dificultăţile 
implicate de desincronizare și resincronizare. 
Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai 
întâi trebuie să întrerupi redarea pe 
dispozitivul iniţial și apoi să începi redarea unei 
noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să 
preia redarea. Este o funcţie perfectă pentru a 
partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau 
pentru a reda diverse melodii stocate pe 
diferite dispozitive. Permite membrilor familiei 
și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu 
al tău simultan, pentru a putea face schimb de 
muzică foarte ușor.

Funcţie anti-distorsiuni

Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai 
muzica mai tare și îi menţine calitatea ridicată, 
chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă 
semnale de intrare de la 300 mV la 1.000 mV și 
protejează difuzoarele împotriva deteriorărilor 
provocate de distorsiuni. Această boxă 
gestionează funcţia anti-distorsiune printr-un 
circuit integrat dedicat cu rol de limitator 
audio. El monitorizează semnalul muzical care 
trece prin amplificator și menţine vârfurile în 
domeniul amplificatorului, împiedicând 
distorsiunile audio cauzate de decupare, fără a 
afecta volumul. Capacitatea unei boxe de a 
reproduce vârfurile scade odată cu nivelul 
bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce 
vârfurile cauzate de nivelul scăzut al bateriei.

Acumulator reîncărcabil încorporat

Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, 
oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă 
permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără 
bătaia de cap a cablurilor de alimentare 
încurcate și căutarea incomodă a unei prize 
electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică 

excepţională cu libertatea pe care v-o oferă 
portabilitatea.

Microfon încorporat
Graţie microfonului încorporat, această boxă 
funcţionează și ca telefon cu difuzor. Atunci 
când este recepţionat un apel, muzica este 
întreruptă și puteţi vorbi prin intermediul 
difuzorului. Organizaţi o întâlnire de afaceri. 
Sau apelaţi-vă prietenul de la o petrecere. În 
orice context, acesta va funcţiona perfect.

Intrare audio

Intrare audio pentru conectare ușoară la 
aproape orice dispozitiv electronic

Tehnologie NFC

Sincronizaţi dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingeţi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de 
muzică.
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Compatibilitate
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu 

afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad 
mini 3

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; 

funcţionează cu Android 4.0 sau o versiune 
superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune 
superioară

• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Microfon încorporat: pentru boxa pentru 

conferinţe

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 10W
• Sistem audio: Stereo

Difuzoare
• Drivere boxe: 2 x 1,5"

Alimentare
• Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 10 oră

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, 

Certificat de garanţie internaţională, Ghid de 
instalare rapidă

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 207 x 34 x 97 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 230 x 46 x 175 

mm
• Greutate produs: 0,43 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,59 kg
•
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