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Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Sluchátka
• Verze Bluetooth: 1,2
• Maximální dosah: až 10 m m
• Bluetooth QD ID: B012309 (sluchátka) B012308 

(adaptér)

Spotřeba
• Doba hovoru: Až 10 hodin
• Doba v pohotovostním režimu: Až 210 hodin
• Doba přehrávání hudby: 8 h
• Dobíjecí: Ano
• Typ baterie: Li-Pol
• Hmotnost baterie: 6,5 g (sluchátka) 6,5 g 

(adaptér)

Zvuk
• Typ magnetu: Neodymový
• Průměr reproduktoru: 10 mm

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Opakované vytáčení 
posledního čísla, Hlasové vytáčení, Přepnutí 
hovoru, Přepínání mezi hovorem a hudbou

Příslušenství
• Nabíječka: Univerzální (100 - 240 V AV)

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 22 x 18 x 54 mm 

(přívěsek)
• Hmotnost výrobku (g): 22 g (přívěsek)

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,56 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 19,6 x 19,4 x 24,9 cm
• Čistá hmotnost: 1,14 kg
• Hmotnost obalu: 0,42 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 7,15 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 40,6 x 40 x 26,4 cm
• Čistá hmotnost: 4,56 kg
• Hmotnost obalu: 2,59 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,8 x 21,8 x 6,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,46 kg
• Čistá hmotnost: 0,38 kg
• Hmotnost obalu: 0,08 kg
•
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