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ปเตอร์เสียง Bluetooth ที่ให้มาด้วยเข้ากับแจ็คหูฟังมาตรฐานของเครื่องเล่น MP3 เท่านั้น คุณก็จะ
ียงเพลงแบบไร้สายด้วยคุณภาพเสียงสเตอริโอแบบ Digital อะแดปเตอร์ตัวนี้จะเชื่อมต่อเข้ากั
และเครื่องเล่น MP3 ได้ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสลับระหว่างการฟังเพลงและการโทรได้อีกด้วย

ื ่องเล่นเพลงของคุณอิสระไร้สาย
ดปเตอร์เสียง Bluetooth 3.5 มม. มีให้ไว้ในกล่อง

พเสียงยอดเยี่ยม
าพเสียงสเตอริโอแบบ Digital ในผลิตภัณฑ์สเตอริโอ Bluetooth

ังหนึ่งชุดสำหรับการฟังเพลงและการโทรติดต่อ
chStream - ไม่พลาดการต่อติดจังหวะเพลงฮิตและติดต่อได้เสมอ

ได้กับโทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth
tooth Stereo (ที่ตรงตามมาตรฐาน A2DP)
ับ Bluetooth HSP/HFP - อเนกประสงค์

ส่ได้สบายนานหลายชั่วโมง
ล้องคอ OptiFit
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การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, แฮนด์ฟรี, 

ชุดหูฟัง
• เวอร์ชัน Bluetooth: 1.2
• ระยะห่างสูงสุด: ได้ถึง 33 ฟุต / 10 ม.
• Bluetooth QD ID: B012310 (ชุดหูฟัง) B012308 

(อะแดปเตอร์)

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: นานถึง 12 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: นานถึง 260 ชั่วโมง
• เวลาเล่นเพลง: 10 ชม.
• ชาร์จใหม่ได้
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• น้ำหนักแบตเตอรี่: 10.8 กรัม (ชุดหูฟัง) 6.5 กรัม (อะ

แดปเตอร์)

อุปกรณ์เสริม
• สายชาร์จ: ต่างประเทศ (100 - 240 V AC)

สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง
• การจัดการการโทร: รับ/วางสาย, ปฏิเสธไม่รับสาย, 

การเรียกซ้ำหมายเลขล่าสุด, 
การโทรออกโดยใช้เสียง, การโอนสาย, สลับระ
หว่างการโทรและการฟังเพลง

เสียง
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 32 มม.

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 145x151x60 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 62 กรัม
• ขนาดกล่อง (กxยxส): 21.3x17.8x8.1 ซม.

ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 1.85 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

25.5 x 18.6 x 24.3 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .81 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.04 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 6.54 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

53.2 x 39 x 27 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.24 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 3.3 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

17.9 x 21.3 x 8.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .41 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .27 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .14 กก.
•

ชุดหูฟังสเตอริโอ&#x2009;&#x2009; Bluetooth
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