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Prawdziwy komfort
• Niezwykle lekka i smukła konstrukcja
• Odchylane, miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort
• Obsługa funkcji Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Szybkie ładowanie w pięć minut
• Akumulator zapewnia 12-godzinny czas odtwarzania

Nowoczesny wygląd
• Dopracowane metaliczne wykończenie
• Kompaktowa składana konstrukcja ułatwia przenoszenie
• Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Pełna wyrazistość
• 32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie
• Nauszna konstrukcja redukuje poziom hałasu otoczenia



 Wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki 
głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i 
wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie 
basów.

12-godzinny czas odtwarzania

12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc 
wystarczającą do słuchania muzyki przez cały 
dzień.

Bluetooth 4.1

Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami, 
używając technologii Bluetooth, aby poczuć 
swobodę krystalicznie czystej muzyki i 
rozmów — bez uciążliwych przewodów.

Kompaktowa składana konstrukcja

Wersja składana na płasko lub niewielkich 
rozmiarów ułatwia przenoszenie i 
przechowywanie

Ergonomiczne poduszki

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki 
gwarantują długotrwały komfort.

Szybkie ładowanie

Dzięki funkcji szybkiego ładowania możesz 
podładować w bardzo krótkim czasie niemal 
rozładowany akumulator. Wystarczy zaledwie 
pięć minut ładowania, by móc słuchać muzyki 
przez kolejną godzinę.

Swoboda rozmów

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie 
i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie 
połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Przyjemnie lekkie

Niezwykle lekka i smukła konstrukcja zapewnia 
komfort w ruchu.

Minimalistyczne i eleganckie

Wąska konstrukcja pałąka i metalowe 
elementy nauszne tworzą charakterystyczną 
gładką formę.

Nauszna konstrukcja
Nauszna konstrukcja redukuje poziom hałasu 
otoczenia
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Impedancja: 32 omów
• Średnica głośnika: 32 mm
• Zakres częstotliwości: 9–22 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 103 dB
• Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,1
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Wybieranie ostatniego numeru, 
Wyciszenie mikrofonu, Odrzucanie połączenia, 
Przełączanie między rozmową i muzyką

Akcesoria
• Przewód USB
• Skrócona instrukcja obsługi

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy

• Możliwość powtórnego ładowania
• Czas gotowości: 300* godz.
• Czas rozmów: 13* godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 13* godz.

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Waga: 0,137 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Waga brutto: 0,264 kg
• Waga netto: 0,155 kg
• Ciężar opakowania: 0,109 kg
• EAN: 69 25970 71390 0

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,5 x 16,8 x 25,5 cm
• Waga brutto: 0,977 kg
• Ciężar opakowania: 0,512 kg
• GTIN: 1 69 25970 71390 7
• Waga netto: 0,465 kg
•
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* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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