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dporne na pot i nadające się do mycia
wne dopasowanie i bezpieczne połączenie bezprzewodowe

tybakteryjne i wodoodporne materiały oraz regulowane zaczepy na ucho zapewniające 
wne dopasowanie sprawiają, że te bezprzewodowe słuchawki idealnie nadają się dla osób 
tywnych, którym zależy na swobodzie ruchów podczas uprawiania sportu.

Stworzone dla osób aktywnych
• Odporne na pot
• Możliwość mycia w wodzie

Zastrzyk energii
• Stereofoniczny dźwięk z dudniącym basem nada rytm Twoim ćwiczeniom
• Wyjątkowa izolacja szumów zapewnia doskonały dźwięk przy niskiej głośności

Innowacja dla sportowców
• Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki są doskonale dopasowane do wnętrza ucha

Jeden zestaw do muzyki i rozmów
• Ze SwitchStream nie ominie Cię żadna rozmowa — nawet podczas słuchania muzyki
• Elementy sterowania mikrofonem, głośnością i odtwarzaniem utworów wbudowane w zestaw 

słuchawkowy

Swoboda rozmów — tryb głośnomówiący i połączenie bezprzewodowe
• Bezprzewodowe zarządzanie połączeniami
• Wyraźne połączenia nawet w hałaśliwym lub wietrznym otoczeniu



 Odporne na pot

Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki 
przed uszkodzeniem przez pot

Możliwość mycia w wodzie

Zastosowanie wodoodpornych materiałów pozwala 
myć słuchawki pod bieżącą wodą

Stereofoniczny dźwięk i dudniący bas
Dźwięk dobrany tak, by wzmocnić sportowe 
doznania, nada rytm Twoim ćwiczeniom

Najlepszy dźwięk przy niskiej głośności
Zwiększanie głośności w hałaśliwych miejscach nie 
jest już konieczne. Wygięta tuba akustyczna i 
doskonale dopasowane nakładki douszne pozwalają 
w znacznym stopniu odciąć hałas w tle, dostarczając 
dźwięk o takiej samej jakości przy niższej głośności i 
zapewniając dłuższą żywotność baterii.

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki 
w 3 rozmiarach

Wyjątkowo miękkie, silikonowe wkładki w 3 
rozmiarach są doskonale dopasowane do wnętrza 
ucha, nie wywierają dodatkowego nacisku i tłumią 
niepożądane dźwięki z otoczenia

SwitchStream
System SwitchStream sygnalizuje nadchodzące 
połączenie dźwiękiem dzwonka telefonu z 
interfejsem Bluetooth. Możesz wtedy odebrać 
rozmowę, a po jej zakończeniu wrócić do słuchania 
muzyki. Dzięki SwitchStream nie ominie Cię żadna 
rozmowa ani ulubiona piosenka.

Proste zarządzanie połączeniami i 
muzyką
Czułe elementy sterowania mikrofonem, głośnością, 
połączeniami i odtwarzaniem utworów są 
wbudowane w zestaw słuchawkowy, dzięki czemu 
nie musisz wyjmować telefonu komórkowego, aby 
zmienić ustawienia głośności, wybrać utwór lub 
odebrać połączenie.

Redukcja hałasu dzięki podwójnemu 
mikrofonowi
Zestaw słuchawkowy został skonstruowany z 
zastosowaniem technologii podwójnego mikrofonu, 
zapewniającej redukcję hałasu. Umożliwia ona 
wyraźne połączenia nawet w hałaśliwym lub 
wietrznym otoczeniu.

Bezprzewodowe zarządzanie 
połączeniami
Zarządzaj połączeniami, nie dotykając telefonu. 
Dostępne są funkcje przyjmowania i odrzucania 
połączeń, wybierania głosowego i ponownego 
wybierania. Wybieranie głosowe i ponowne 
wybieranie muszą być obsługiwane przez telefon 
komórkowy.
SHB6017/10

Dane techniczne
Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb 

głośnomówiący, Zestaw słuchawkowy
• Wersja Bluetooth: 2,1
• Maksymalny zasięg: Do 15 m

Zasilanie
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Waga baterii/akumulatora: ??
• Czas odtwarzania muzyki: 4,5 godz.
• Możliwość powtórnego ładowania
• Czas gotowości: 200 godz.
• Czas rozmowy: 4,5 godz.

Dźwięk
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 15–22 000 Hz Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: CCAW

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

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

• Regulator głośności

Akcesoria
• Ładowarka: przewód do ładowania USB
• Pokrowiec: Pokrowiec szybkoschnący
• Skrócona instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja 

obsługi

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

19,5 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Waga brutto: 0,262 kg
• Waga netto: 0,084 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,178 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 59623 1
• Waga brutto: 0,97 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,2 x 16,8 x 20,1 cm
• Waga netto: 0,252 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,718 kg
•
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