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Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree 

(Mâini-libere), Cască
• Versiune Bluetooth: 1,2
• Rază maximă: până la 33 ft / 10 m
• QD ID Bluetooth: B012310

Comoditate
• Gestionare apeluri: Comutaţi între apel și muzică, 

Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, Apelare 
vocală, Reapelare a ultimului număr, Transfer apel

• Controlul volumului

Alimentare
• Tip baterie: Li-ion
• Reîncărcabil
• Timp de redare muzică: 10 oră
• Durată standby: Până la 260 ore
• Timp de convorbire: Până la 12 ore
• Greutate baterie: 10,8 g

Sunet
• Tip magnet: Neodim
• Diametru difuzor: 32 mm

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 145 x 151 x 60 mm
• Greutate produs (g): 62 g
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 21,3 x 17,8 x 8,1 cm

Accesorii
• Încărcător: Internaţional (100 - 240 V CA)

Cutie interioară
• Greutate brută: 1,8 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 25,5 x 19 x 24 cm
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,6 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 7,99 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 53,2 x 39 x 27 cm
• Greutate netă: 4,8 kg
• Greutate proprie: 3,19 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 17,5 x 25 x 8 cm
• Greutate brută: .53 kg
• Greutate netă: .4 kg
• Greutate proprie: 0,13 kg
•
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