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Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Kuulokkeet
• Bluetooth-versio: 1,2
• Enimmäiskantama: enintään 10 m
• Bluetooth QD ID: B012310 (kuulokkeet) 

B012308 (sovitin)

Virta
• Puheaika: enintään 12 h
• Valmiusaika: enintään 260 h
• Musiikin toistoaika: 10 t
• Ladattava
• Pariston malli: Litiumioni
• Akun paino: 10,8 g (kuulokkeet) 6,5 g (sovitin)

Lisätarvikkeet
• Laturi: Yleismaailmallinen (100 - 240 V AC)

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Äänivalinta, 
Soitonsiirto, Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä

Ääni
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 145 x 151 x 60 mm
• Tuotteen paino (g): 62 g
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 21,3 x 17,8 x 8,1 cm

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 1,85 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 25,5 x 18,6 x 24,3 cm
• Nettopaino: 0,81 kg
• Taara: 1,04 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 6,54 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 53,2 x 39 x 27 cm
• Nettopaino: 3,24 kg
• Taara: 3,3 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

17,7 x 24,5 x 8,3 cm
• Kokonaispaino: 0,41 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,14 kg
•

Bluetooth-stereokuulokkeet
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