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ψτε σε ασύρµατη τη συσκευή αναπαραγωγής µουσικής!

ε το προσαρµογέα ήχου Bluetooth στην υποδοχή ακουστικών του MP3 player και 

ύρµατη µουσική σε ποιότητα ψηφιακού στερεοφωνικού ήχου. Συνδεθείτε ταυτόχρονα σε 

το MP3 player και πραγµατοποιήστε εναλλαγή τραγουδιών και κλήσεων.

αία ποιότητα ήχου
τητα ψηφιακού στερεοφωνικού ήχου στα στερεοφωνικά προϊόντα Bluetooth

κουστικά για µουσική/κλήσεις
chStream - ∆εν χάνετε ούτε ένα χτύπο, ούτε µια κλήση.

 το musύc player ασύρµατο
εριλαµβάνεται προσαρµογέας ήχου Bluetooth 3,5mm στη συσκευασία λιανικής

ργεί µε τηλέφωνο δυνατότητας Bluetooth
ατότητα µε Universal Bluetooth HSP/HFP
tooth Stereo (συµβατό µε A2DP)

τε τα άνετα για ώρες!
ιαστική σύλληψη για τα ακουστικά TailorMate - επιλέξτε το στυλ σας
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Συνδεσιµότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Ηandsfree, 

Ακουστικά
• Έκδοση Bluetooth: 1,2
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: µέχρι και 33 πόδια / 10 m
• Bluetooth QD ID: B012309 (ακουστικά) B012308 

(τροφοδοτικό)

Ρεύµα
• Χρόνος οµιλίας: Μέχρι και 10 ώρες
• Χρόνος αναµονής: Μέχρι και 210 ώρες
• Μουσική αναπαραγωγή: 8 ώρ.
• Επαναφορτιζόµενη
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• Βάρος µπαταρίας: 6,5 γρ. (ακουστικά) 6,5 γρ. 

(τροφοδοτικό)

Ήχος
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάµετρος ηχείου: 10 χιλ.

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου
• ∆ιαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερµατισµός 

κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθµού, Φωνητική κλήση, Μεταφορά 
κλήσης, Εναλλαγή µεταξύ κλήσεων και µουσικής

Αξεσουάρ
• Φορτιστής: ∆ιεθνής (100 - 240 V AC)

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 22x18x54 χιλ. 

(λουράκι)
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 22 γρ. (λουράκι)

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,56 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,6 x 19,4 x 24,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,14 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,42 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 7,15 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40,6 x 40 x 26,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,56 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,59 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,8 x 21,8 x 6,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,46 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,38 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,08 κ.
•

Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth
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