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λενόμενα και ανθεκτικά στον ιδρώτα
ταθερή εφαρμογή και ασύρματη λειτουργία
τασκευασμένα με αντιμικροβιακά και αδιάβροχα υλικά, σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενα κλιπ 

τιού που προσφέρουν σταθερή εφαρμογή, αυτά τα ασύρματα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για 

υς λάτρεις της γυμναστικής, που επιζητούν την απόλυτη ελευθερία ενώ αθλούνται.

Σχεδιασμένο για δραστήρια χρήση
• Προστασία από την εφίδρωση
• Πλένεται

Σας γεμίζουν ενέργεια
• Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα - ιδανικά για τη γυμναστική σας
• Εξαιρετική απομόνωση εξωτερικού θορύβου για ποιότητα ήχου σε χαμηλή ένταση

Καινοτομία για αθλητές
• Εξαιρετικά μαλακά καλύμματα από σιλικόνη που εφαρμόζονται άνετα στα αφτιά σας

Ίδια ακουστικά για μουσική/κλήσεις
• SwitchStream - Δεν χάνετε ούτε ένα χτύπο, ούτε μια κλήση.
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο, έλεγχος έντασης ήχου και κομματιών στο ακουστικό

Μιλήστε ελεύθερα - handsfree και ασύρματα
• Ασύρματη διαχείριση κλήσεων
• Καθαρές κλήσεις, ακόμα και με αέρα ή θορυβώδες περιβάλλον



 Προστασία από την εφίδρωση

Σχεδιασμένα με αδιάβροχη στεγανοποίηση για να 
προστατεύονται από ζημιές που προκαλούνται 
από την εφίδρωση

Πλένεται

Χάρη στην κατασκευή τους από αδιάβροχα υλικά, 
σας επιτρέπουν να τα πλένετε στη βρύση

Στερεοφωνικός ήχος με δυνατά μπάσα
Η ακουστική έχει τελειοποιηθεί για να ενισχύσει 
την εμπειρία άθλησης - ιδανικά για τη γυμναστική 
σας

Για βέλτιστο ήχο σε χαμηλή ένταση
Δεν χρειάζεται πια να αυξάνετε την ένταση σε 
θορυβώδη μέρη. Ο ακουστικός αγωγός υπό γωνία 
και τα ακουστικά που εφαρμόζουν άψογα 
μειώνουν σημαντικά τον ήχο περιβάλλοντος, 
προσφέροντας την ίδια ποιότητα ήχου και σε 
χαμηλότερη ένταση, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας.

Ιδιαίτερα μαλακά καλύμματα από 
σιλικόνη σε 3 μεγέθη

3 μεγέθη εξαιρετικά μαλακών καλυμμάτων από 
σιλικόνη που εφαρμόζονται στα αφτιά σας χωρίς 
να ασκούν πίεση ενώ αποκλείουν τους 
ανεπιθύμητους θορύβους

SwitchStream
Με το SwitchStream θα ακούτε τον ήχο κλήσης στα 
ακουστικά σας όταν λαμβάνετε κλήση σε 
τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth. Μπορείτε να 
απαντήσετε στην κλήση από τα ακουστικά και να 
επιστρέψετε στη μουσική σας όταν τελειώσετε το 
τηλεφώνημα. Δεν χάνετε ούτε ένα χτύπο, ούτε μια 
κλήση.

Εύκολη διαχείριση κλήσεων και 
μουσικής
Ευαίσθητο μικρόφωνο, χειριστήρια ελέγχου 
έντασης ήχου, κλήσεων και κομματιών 
ενσωματωμένα στο ακουστικό, ώστε να μην 
χρειάζεται να βγάλετε έξω το κινητό σας για να 
αυξομειώσετε τον ήχο, να αλλάξετε κομμάτι ή για 
να απαντήσετε σε μια κλήση.

Διπλό μικρόφωνο για μείωση θορύβου
Αυτό το ακουστικό διαθέτει ενσωματωμένη 
τεχνολογία μικροφώνου για μείωση θορύβου. 
Επιτρέπει πεντακάθαρες κλήσεις ακόμα και με 
αέρα ή σε θορυβώδες περιβάλλον.

Ασύρματη διαχείριση κλήσεων
Διαχειριστείτε τις κλήσεις σας χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποδοχή και 
απόρριψη κλήσης, φωνητική κλήση και 
επανάκληση. Οι λειτουργίες της φωνητικής 
κλήσης και της επανάκλησης πρέπει να 
υποστηρίζονται από το κινητό σας.
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Προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Ηandsfree, 
Ακουστικά

• Έκδοση Bluetooth: 2.1
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Μέχρι 15 m

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Βάρος μπαταρίας: ??
• Μουσική αναπαραγωγή: 4,5 ώρ.
• Επαναφορτιζόμενη
• Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: 4,5 ώρες

Ήχος
• Διάφραγμα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 22 000 Hz Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 20 mW
• Ευαισθησία: 102 dB
• Διάμετρος ηχείου: 8,6 χιλ.
• Τύπος: Δυναμική
• Πηνίο φωνής: CCAW

Ευκολία
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, Φωνητική κλήση, Σίγαση 
μικροφώνου, Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων και 
μουσικής

• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Βάση φόρτισης: Καλώδιο φόρτισης USB
• Θήκη: Θήκη που στεγνώνει γρήγορα
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Οδηγός γρήγορης 
έναρξης

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 19,5 x 5 εκ.
• EAN: 69 23410 70910 0
• Μικτό βάρος: 0,262 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,084 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,178 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 59623 1
• Μικτό βάρος: 0,97 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,2 x 16,8 x 20,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,252 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,718 κ.
•
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