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Безжични спортни
слушалки

Миещи се възглавнички за уши
Леки и издръжливи
IP55 защита от прах/вода

TAA4216BK

Останете активни. Чувствайте
се свежи. Забавлявайте се.
Тези здрави, леки безжични слушалки с наушници са създадени за активни хора.
Подвижните и миещи се покрития на наушниците са удобни за носене без значение
дали сте на бягащата пътечка или на плажа. 35 часа възпроизвеждане на музиката ви.
Слушалки серия "Go". Издръжливи, модерни, леки.
• Издържайте повече. 35 часа време за възпроизвеждане
• За спорт и докато сте в движение. Миещи се възглавнички за уши
• IP55 защита от прах/вода
• Охлаждащи наушници
От плейлист за фитнес до важен разговор
• Мощни 40 мм неодимови мембрани
• Ясен звук и мощни баси
• Само вие ще слушате песните си. Конструкция със затворен гръб
• Заредете за 15 минути и получете 2 часа допълнително време на възпроизвеждане
В парка, на улицата и на плажа
• Лесно съхранение. Конструкция с компактно сгъване
• Многофункционален бутон. Вграден микрофон. Лесно сдвояване
• Съвместимост с аудио кабел (3,5 мм жак)
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Безжични спортни слушалки

Миещи се възглавнички за уши Леки и издръжливи, IP55 защита от прах/вода

Акценти

Спецификации

35 часа време за възпроизвеждане

IP55 защита от прах/вода

Аксесоари

• Ръководство за бърз старт
• USB кабел: USB-C кабел

Възможности за свързване

• Версия на Bluetooth: 5,0
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Максимален обхват: До 10 м

Комфорт

• Водоустойчивост: IP55
• Автоматично изключване: да
С 35 часа време за възпроизвеждане с едно
зареждане тези безжични слушалки с наушници
са с вас, докато тренирате и след това. Пълното
зареждане отнема по-малко от 2 часа. Нуждаете
се от допълнително мощност? 15-минутно
зареждане ви предоставя 2 часа повече време за
възпроизвеждане.

Миещи се възглавнички за уши

IP55 рейтингът означава, че слушалките ви могат
да се ползват както по прашни пътеки, така и при
силен дъжд. Колкото и силно да се потите и
където и да отидете, нищо няма да ви спре!

Конструкция със затворен гръб

Перфектно настроените 40 мм неодимови
мембрани доставят басите, които да ви
мотивират. Конструкцията със затворен гръб
осигурява голяма пасивна шумоизолация. Можете
да усилите мелодиите си, без да пречите на
другите.

Конструкция с компактно сгъване

Елегантният дизайн изглежда страхотно,
независимо дали ще подобрявате своите
рекорди, или ще се забавлявате през уикенда.
Сгъващите се навътре наушници улесняват
съхранението.
Меките, дишащи възглавнички на наушниците се
свалят за лесно почистване и се пълни с
охлаждащ гел. Без значение какво правите,
когато носите тези слушалки от серията Go,
винаги ще ги чувствате свежи!

Лесно управление и сдвояване

Многофункционалният бутон ви позволява да
поставите на пауза списъка за изпълнение, да
отговаряте на обаждания, да управлявате силата
на звука и да събудите гласовия асистент на
телефона си. Слушалките са готови да се сдвоят
в момента, в който включите Bluetooth. След
като са сдвоени, те запомнят последното
устройство, към което са били сдвоени.

3,5 мм аудио порт

3,5 мм аудио порт ви позволява да свързвате тези
спортни слушалки директно със съвместими
телефони или музикални плейъри. Перфектен за
онези моменти, когато батерията е изтощена и
нямате възможност да заредите слушалките си.

Дизайн

• Цвят: Черно

Захранване

•
•
•
•
•
•

Тип батерия: Литиево-полимерна
Акумулаторна
Време за разговор: 35 часа
Време за зареждане: 2 ч
Предупреждение за изтощена батерия
Време за възпроизвеждане на музика: 35 ч

Звук

•
•
•
•
•

Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 30 mW
Чувствителност: 118 dB (1K Hz)

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 3
GTIN: 1 48 95229 11756 0
Бруто тегло: 1,282 кг
Външен кашон (л x Ш x В): 22,1 x 18,5 x 25 см
Нето тегло: 0,714 кг
Тегло на опаковката: 0,568 кг

Габарити на опаковката

• EAN: 48 95229 11756 3
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 23,7 x 5,5 см
• Бруто тегло: 0,363 кг
• Нето тегло: 0,238 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,125 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
17,2 x 19,9 x 5 см
• Тегло: 0,214 кг

UPC

• UPC: 8 40063 20175 0
•
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