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Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Bez použitia 

rúk, Slúchadlá
• Verzia rozhrania Bluetooth: 1,2
• Maximálny rozsah: až do 10 m/33 st. m
• Bluetooth QD ID: B012309 (náhlavná súprava) 

B012308 (adaptér)

Napájanie
• Čas hovoru: Až 10 hodín
• Pohotovostný čas: Až 210 hodín
• Doba prehrávania hudby: 8 hod
• Nabíjateľná
• Typ batérie: LI-Polymér
• Hmotnosť batérií: 6,5 g (náhlavná súprava) 6,5 g 

(adaptér)

Zvuk
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Priemer reproduktora: 10 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti
• Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, 

Odmietnutie hovoru, Opätovné vytočenie 
posledného čísla, Hlasové vytáčanie, 
Presmerovanie hovoru, Prepínanie medzi 
hovorom a hudbou

Príslušenstvo
• Nabíjačka: Medzinárodné (100 - 240 V AC)

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 22 x 18 x 54 mm 

(prívesok)
• Hmotnosť produktu (g): 22 g (prívesok)

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,56 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

19 6 x 19,4 x 24,9 cm
• Čistá hmotnosť: 1,14 kg
• Hmotnosť obalu: ,42 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 7,15 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40,6 x 40 x 26,4 cm
• Čistá hmotnosť: 4 56 kg
• Hmotnosť obalu: 2,59 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

17,8 x 21,8 x 6.2 cm
• Hmotnosť brutto: ,46 kg
• Čistá hmotnosť: ,38 kg
• Hmotnosť obalu: ,08 kg
•

Stereofónne slúchadlá Bluetooth
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