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драви. Гъвкави. Впечатляващи.
стете ги, използвайте ги – тези безжични слушалки ще останат на мястото си! Получавате 

гурно, гъвкаво прилепване с избор на окачалки за уши или накрайници с крилца. Отворената 

стична конструкция ви позволява да чувате какво се случва около вас, както и музиката ви.

Здрави и леки.
• За спорт или в движение
• IP57 прахоустойчивост и водоустойчивост
• Бъдете забележими. Отразяващ кабел от кевлар
• Подвижни окачалки за уши. Меки подвижни накрайници с крилца

От плейлист за фитнес до важен разговор
• Мощен звук. 13,6 мм неодимови мембрани
• Микрокапсулите прилягат във външното ухо
• Вградени органи за управление. Вграден микрофон. Лесно сдвояване
• Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви

В парка, на улицата и на плажа
• По всяко време, навсякъде. 10 часа време на възпроизвеждане
• Останете бдителни. Отворена акустика
• Заредете за 15 минути и получете 1 час допълнително време на възпроизвеждане
• Никога не губете слушалките си. Щипка за блуза



 Подвижни окачалки за уши

За леки до средно интензивни тренировки 
подвижните накрайници с крилца 
поддържат здраво прилягане. Когато сте 
готови за по-трудна сесия, преминете към 
подвижните окачалки за уши! 
Микрокапсулите нямат накрайници за уши, 
така че няма да усетите нищо в ушния си 
канал – и няма усещане за натиск.

Отразяващ кабел от кевлар

Без значение какво ви поднася денят, тези 
слушалки няма да се разколебаят. 

Отразяващ, издръжлив кабел от кевлар 
гарантира, че винаги сте видими. Щипката за 
блуза прикрепя кабела към тренировъчната 
ви екипировка, така че няма да бъдете 
притеснявани от подскачащите кабели.

IP57 защита от прах/вода

Стандартът IP57 за защита от прах и вода 
означава, че тези спортни слушалки могат да 
се справят с най-трудната тренировка. 
Харесвате твърде много списъка си за 
изпълнение за тренировка, за да спрете да 
слушате? Можете дори да вземете 
слушалките под душа.

Лесно управление и сдвояване
Органите за управление върху 
микрокапсулите ви позволяват да поставите 
на пауза списъците за изпълнение, да 
провеждате разговори, да управлявате 
силата на звука и да събуждате гласовия 
асистент на телефона си. Слушалките са 

готови за сдвояване веднага щом включите 
Bluetooth.

Отворена акустика
Перфектно настроените 13,6 мм неодимови 
мембрани доставят басите, които да ви 
мотивират. Отвореният акустичен дизайн 
ви позволява да чувате външния звук, както 
и вашите мелодии. Ще останете бдителни 
за света около вас, когато тренирате – или 
ако се разхождате в парка.

10 часа време за възпроизвеждане
С 10 часа време за възпроизвеждане от 
едно зареждане тези безжични слушалки са 
с вас за всичко. Пълното зареждане отнема 
по-малко от 2 часа. Нуждаете се от 
допълнителна мощност? 15-минутно 
зареждане ви дава допълнителен час време 
за възпроизвеждане.
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Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 13,6 мм
• Чувствителност: 106 dB (1K Hz)
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 5,0
• Поддържан кодек: SBC
• Максимален обхват: До 10 м
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Вид безжично предаване: Bluetooth
• Безжични

Комфорт
• Тип на органите за управление: Бутон
• Водоустойчивост: IP57

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: За поставяне в ушите
• Материал на наушниците: Силикон
• Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
• Тип прилягане на слушалки за поставяне в 
ухото: Скоба за ухо, Накрайник с крилце

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 10 ч
• Тип батерия (слушалки): Литиев полимер 

(вградена)
• Капацитет на батерията (слушалки): 85 mAh
• Време за живот на батерията в режим на 
готовност: 55 ч

• Време за зареждане: 2 ч
• Бързо време за зареждане: 15 минути за 1 час
• Брой батерии: 1 бр.
• Акумулаторна

Аксесоари
• Накрайници: 1 чифт
• Подвижна скоба за ухо: 1 чифт
• Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
• Други: 2 размера накрайници за слушалките
• Ръководство за бърз старт

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Външен кашон (л x Ш x В): 37,5 x 21,8 x 24 см
• Бруто тегло: 2,961 кг
• Нето тегло: 0,84 кг
• Тегло на опаковката: 2,121 кг
• GTIN: 1 48 95229 11757 7

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 18 x 10 x 10,8 см
• Бруто тегло: 0,324 кг
• Нето тегло: 0,105 кг
• Тегло на опаковката: 0,219 кг
• GTIN: 2 48 95229 11757 4

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

9 x 1,8 x 8 см
• Тегло: 0,02 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Кутия
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Окачен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17 x 3 см
• Бруто тегло: 0,087 кг
• Нето тегло: 0,035 кг
• Тегло на опаковката: 0,052 кг
• EAN: 48 95229 11757 0

UPC
• UPC: 8 40063 20176 7
•
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