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Pravo udobje
• Izjemno lahka in tanka zasnova
• Nagnjene mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje
• Podpora za Bluetooth 4.1 in HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Tehnologija 5-minutnega hitrega polnjenja
• Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 12 ur predvajanja

Optimirana zasnova
• Prefinjena kovinska površina
• Plosko ali kompaktno zlaganje za enostavno prenašanje
• Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Čist in jasen zvok
• Visokozmogljive 32-mm pogonske enote za jasen zvok
• Nadušesna zasnova zmanjšuje hrup iz okolice



 Čist zvok

Visokozmogljive 32-mm nagnjene pogonske 
enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate 
nizke tone.

12 ur predvajanja

12 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno 
predvajanje glasbe.

Bluetooth 4.1

Pametno napravo prek povezave Bluetooth 
enostavno združite s slušalkami in uživajte v 
kristalno jasni glasbi in telefonskih klicih – brez 
neprijetnih kablov.

Kompaktno zlaganje

Zložijo se kompaktno ali plosko, da jih lahko 
enostavno prenašate ali pospravite

Ergonomske blazinice

Mehke ušesne blazinice in nagnjene pogonske 
enote so idealne za udobno dolgotrajno 
nošenje.

Hitro polnjenje

Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za 
dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. 
S samo petimi minutami polnjenja lahko uživate 
v eni uri predvajanja.

Prostoročno klicanje

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, 
saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete 
klice s preprostim pritiskom gumba.

Lahko udobje

Izjemno lahka in tanka zasnova prinaša 
popolnoma udobno nošenje med gibanjem.

Minimalistična in elegantna zasnova

Tanka oblika naglavnega obroča in kovinske 
ovalne ušesne školjke ustvarijo prepoznavno 
elegantno obliko.

Nadušesna zasnova
Nadušesna zasnova zmanjšuje hrup iz okolice
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Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Tip magneta: Neodim
• Impedanca: 32 Ohm
• Premer zvočnika: 32 mm
• Frekvenčni razpon: 9–22.000 Hz
• Največja vhodna moč: 40 mW
• Občutljivost: 103 dB
• Opna: PET

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Različica Bluetooth: 4,1
• Največji doseg: Do 10 m
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon

Priročnost
• Regulacija glasnosti
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, Ponovno 

izbiranje zadnje številke, Izklop mikrofona, 
Zavrnitev klica, Preklapljanje med klicem in glasbo

Dodatna oprema
• Kabel USB
• vodnik za hiter začetek

Napajanje
• Vrsta baterije: Litij-polimerna

• Za polnjenje
• Čas pripravljenosti: 300* ur
• Čas pogovora: 13* ur
• Čas predvajanja glasbe: 13* h

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Teža: 0,137 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Karton
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Bruto teža: 0,264 kg
• Neto teža: 0,155 kg
• Teža embalaže: 0,109 kg
• EAN: 69 25970 71389 4

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Outer carton (L x Š x V): 21,5 x 16,8 x 25,5 cm
• Bruto teža: 0,977 kg
• Teža embalaže: 0,512 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 71389 1
• Neto teža: 0,465 kg
•
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* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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