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Bezprzewodowe słuchawki 
sportowe

Słuchawki nauszne z serii Go
Poduszki nauszne nadające się do 
mycia
Lekkie i wytrzymałe
Stopień ochrony przed pyłem i 
wodą IP55
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 wytrzymałe, lekkie, bezprzewodowe słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o aktywnym stylu 

ia. Zdejmowane i nadające się do mycia poduszki nauszne zapewniają wygodę zarówno podczas 

gania na bieżni, jak i na plaży. 35 godzin odtwarzania umożliwia słuchanie muzyki bez przerwy.

Słuchawki z serii Go. Wytrzymałe, modne, lekkie.
• Idź dalej. 35 godzin odtwarzania
• Do uprawiania sportu lub na podróż. Poduszki nauszne nadające się do mycia
• Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55
• Chłodzące nakładki nauszne

Od ulubionej playlisty po ważny telefon
• Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe
• Czysty dźwięk i potężny bas
• Twoja muzyka pozostaje Twoja. Zamknięta konstrukcja
• 15 minut ładowania wystarczy na słuchanie muzyki przez dodatkowe 2 godziny

Od parku po ulice i plażę
• Łatwe przechowywanie. Niewielka, składana konstrukcja
• Przycisk wielofunkcyjny. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie
• Zgodność z przewodem audio (gniazdo 3.5 mm)



 35 godzin odtwarzania
Dzięki 35-godzinnej pracy bez ładowania te 
bezprzewodowe słuchawki nauszne możesz mieć 
zawsze przy sobie podczas treningu i nie tylko. Pełne 
naładowanie trwa mniej niż 2 godziny. Potrzebujesz 
dodatkowej mocy? 15-minutowym doładowaniem 
pozwoli Ci na korzystanie ze słuchawek przez 
dodatkowe 2 godziny.

Poduszki nauszne nadające się do mycia
Miękkie, przepuszczające powietrze poduszki 
nauszne można łatwo zdjąć, co ułatwia ich 
czyszczenie. Są one wypełnione żelem chłodzącym. 
Bez względu na to, co robisz, nosząc słuchawki z serii 
Go, zawsze możesz je odświeżyć!

Stopień ochrony przed pyłem i wodą 
IP55
Stopień ochrony IP55 oznacza, że słuchawki są 
równie dobrze sprawdzają się na zakurzonych 
szlakach, jak i w przypadku ulewnego deszczu. Bez 
względu na to, jak mocno się pocisz i dokąd 
zmierzasz, nic Cię nie powstrzyma!

Zamknięta konstrukcja
Idealnie dostrojone, 40-milimetrowe neodymowe 
przetworniki zapewniają basy, które zmotywują Cię 
do wysiłku. Zamknięta konstrukcja gwarantuje 
doskonałą pasywną izolację szumów. Dzięki temu 
możesz słuchać muzyki, nie przeszkadzając osobom 
znajdującym się w pobliżu.

Niewielka, składana konstrukcja
Smukła konstrukcja doskonale sprawdza się 
zarówno podczas bicia życiowych rekordów 
sportowych, jak i weekendowych wypadów. 
Składane nakładki nauszne ułatwiają 
przechowywanie.

Łatwe sterowanie i parowanie
Przycisk wielofunkcyjny pozwala wstrzymać 
odtwarzanie listy odtwarzania, odebrać połączenie, 
sterować głośnością i wybudzić asystenta głosowego 
w telefonie. Słuchawki są gotowe do sparowania 
natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. Po 
sparowaniu zapamiętują ostatnie urządzenie, z 
którym były sparowane.

Gniazdo audio 3,5 mm
Gniazdo audio 3,5 mm umożliwia podłączenie 
słuchawek sportowych bezpośrednio do zgodnych 
telefonów lub odtwarzaczy muzycznych. To idealne 
rozwiązanie w sytuacji, gdy bateria jest niemal 
całkowicie rozładowana i nie ma możliwości 
naładowania słuchawek.
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Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: Przewód USB-C

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Odporność na wodę: IP55
• Automatyczne wyłączanie zasilania

Wykończenie
• Kolor: Czarny

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas rozmów: 35 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Alert słabej baterii
• Czas odtwarzania muzyki: 35 godz.

Dźwięk
• Średnica głośnika: 40 mm
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 ohm

• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 118 dB (1 kHz)

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 48 95229 11756 0
• Waga brutto: 1,282 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,1 x 18,5 x 25 cm
• Waga netto: 0,714 kg
• Waga opakowania: 0,568 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 11756 3
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 23,7 x 5,5 cm
• Waga brutto: 0,363 kg
• Waga netto: 0,238 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,125 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17,2 x 19,9 x 5 cm
• Waga: 0,214 kg
•

Dane techniczne
Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Słuchawki nauszne z serii Go Poduszki nauszne nadające się do mycia, Lekkie i wytrzymałe, Stopień ochrony 
przed pyłem i wodą IP55
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