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Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, 

Kihangosítható, Fejhallgatókészlet
• Bluetooth verzió: 1,2
• Maximális hatósugár: akár 10 m-es hatótávolság m
• Bluetooth gyorsellenőrzési azonosító: B012310 

(headset) B012308 (adapter)

Feszültség
• beszélgetési idő: Akár 12 óra
• Készenléti idő: Akár 260 óra
• Zenelejátszási idő: 10 óra
• Újratölthető
• akku típusa: Li-ion
• Akkumulátor tömege: 10,8 g (headset) 6,5 g 

(adapter)

Tartozékok
• Töltő: Nemzetközi (100 - 240 V AC)

Kényelem
• Hangerőszabályzó
• Híváskezelés: Hívás fogadása/lezárása, Hívás 

elutasítása, Utolsó szám újratárcsázása, 
Hangtárcsázás, Hívásátirányítás, Átkapcsolhat 
telefonálás és zenehallgatás között

Hang
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangszóró átmérő: 32 mm

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 145x151x60 mm
• Termék tömege (g): 62 g
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 

21,3x17,8x8,1 cm

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,85 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

25,5 x 18,6 x 24,3 cm
• Nettó tömeg: 0,81 kg
• Önsúly: 1,04 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 6,54 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

53,2 x 39 x 27 cm
• Nettó tömeg: 3,24 kg
• Önsúly: 3,3 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17,7 x 24,5 x 8,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,41 kg
• Nettó tömeg: 0,27 kg
• Önsúly: 0,14 kg
•
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