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ό το πρωινό σας τζόγκινγκ μέχρι τα απογεύματα στο γραφείο, αυτά τα ασύρματα ακουστικά 

bud διαθέτουν αποσπώμενο κλιπ αυτιού για να τα φοράτε όπως θέλετε. Προσφέρουν έως και 

 ώρες αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης και διαθέτουν αδιάβροχη προστασία IPX7.

Έτοιμα για εσάς
• Σχεδιασμένα για τις προπονήσεις σας. Ετοιμαστείτε για την ημέρα σας!
• Αδιάβροχη προστασία IPX7 και ανθεκτικά στον ιδρώτα
• Σχεδίαση με αποσπώμενο κλιπ αυτιού. Για το στυλ που θέλετε
• Επιλογή μεταξύ 3 χρωματικών συνδυασμών

Εκπληκτικός ήχος. Άνετη αίσθηση.
• Οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. Πεντακάθαρος ήχος με πανίσχυρα μπάσα
• 3 μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη
• Καθαρές κλήσεις, μονοφωνική λειτουργία

Εύκολη χρήση
• Αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου ακουστικών
• Θήκη φόρτισης. Χρόνος αναπαραγωγής έως 20 ώρες
• 5 ώρες αναπαραγωγής με μία φόρτιση
• Φορτίστε για 15 λεπτά για να έχετε 1 επιπλέον ώρα



 Σχεδιασμένα για τις προπονήσεις σας

Οι οδηγοί 6 χιλ. αποδίδουν καθαρό και 
ευκρινή ήχο με πανίσχυρα μπάσα. Από τις 
αγαπημένες σας λίστες αναπαραγωγής 
μέχρι podcast, κινηθείτε μέσα στη μέρα με 
τους ήχους που σας βοηθούν να συνεχίζετε.

Αδιάβροχη προστασία IPX7

Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά 
για σπορ έχουν διαβάθμιση IPX7, γεγονός 

που σημαίνει ότι μπορούν να αντέξουν την 
πλήρη βύθιση σε νερό βάθους έως 1 μέτρου 
για έως 30 λεπτά. Θα παραμείνουν στη θέση 
τους όσο και αν ιδρώνετε ή όποιο σχήμα και 
αν έχουν τα αυτιά σας.

Σχεδίαση με αποσπώμενο κλιπ αυτιού

Είτε τρέχετε στο πάρκο είτε σε μια 
διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης, 
η σχεδίαση με κλιπ αυτιού διατηρεί τα 
ακουστικά σταθερά και ασφαλή. Μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία καλύμματα 
ακουστικών διαφορετικού μεγέθους από 
σιλικόνη και να αφαιρέσετε τα κλιπ αυτιού 
όταν δεν γυμνάζεστε.

Καθαρές κλήσεις, μονοφωνική 
λειτουργία
Φορέστε και τα δύο ή φορέστε μόνο ένα. Η 
μονοφωνική λειτουργία σάς επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε ένα μόνο ακουστικό για να 
μιλάτε, ενώ μπορείτε να εναλλάσσεστε 
μεταξύ των ακουστικών χωρίς να χάνετε 
λέξη. Ιδανικό αν μιλάτε πολλή ώρα στο 
τηλέφωνο.

Αξιόπιστη συνδεσιμότητα
Η σύνδεση Bluetooth είναι σταθερή και τα 
ακουστικά σας είναι έτοιμα για σύζευξη τη 
στιγμή που τα βγάλετε από τη θήκη 
φόρτισης. Τα στοιχεία ελέγχου σε κάθε 
ακουστικό διευκολύνουν τον έλεγχο της 
μουσικής και των κλήσεων.

Θήκη φόρτισης.
Μια πλήρως φορτισμένη θήκη σάς 
προσφέρει επιπλέον 15 ώρες 
αναπαραγωγής. Με μία μόνο φόρτιση έχετε 
5 ώρες αναπαραγωγής και με μια γρήγορη 
φόρτιση 15 λεπτών μπορείτε να απολαύσετε 
μία επιπλέον ώρα. Η θήκη χρειάζεται 2 ώρες 
για να φορτιστεί πλήρως μέσω του 
καλωδίου USB-C που περιλαμβάνεται.
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Χαρακτηριστικά
Ενδώτια ασύρματα ακουστικά για σπορ
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γία, Αδιάβροχα IPX7, ανθεκτικά στον ιδρώτα
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Ήχος
• Αντίσταση: 16 ohm
• Διάμετρος ηχείου: 6 χιλ.
• Ευαισθησία: 111 dB (1K Hz)
• Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20 000
• Μέγιστη ισχύς: 5 mW
• Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα
• Έκδοση Bluetooth: 5,0
• Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: AAC, SBC
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 μ.
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth
• Ασύρματο
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Άνεση
• Μονοφωνική λειτουργία για TWS
• Αδιάβροχο: IPX7
• Τύπος ελέγχων: Αγγίξτε

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο
• Στυλ μεταφοράς: Κλιπ αφτιού
• Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη
• Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
• Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Με κλιπ αυτιού, 
Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Ρεύμα
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 5+15 ώρ.
• Χρόνος ομιλίας: 5 ώρες
• Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Ιόντων λιθίου 

(ενσωματωμένη)
• Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 50 mAh
• Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Ιόντων 
λιθίου (ενσωματωμένη)

• Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 450 mAh
• Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 200 
ώρες

• Χρόνος φόρτισης: 2 ώρ.
• Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 λεπτά για 1 ώρα
• Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
• Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 13 g
• Επαναφορτιζόμενο

Φωνητικός βοηθός
• Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
• Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Διαθέτει 

φωνητικό έλεγχο
• Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, 
Βοηθός Google

Αξεσουάρ
• Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.
• Θήκη φόρτισης
• Αποσπώμενα κλιπ αυτιού: 3 ζεύγη
• Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
• Οδηγός γρήγ. έναρξης
• Άλλες: Ένα ζεύγος καλύμματος κλειδαριάς

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

14,4 x 10 x 16 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,654 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,3666 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,2874 κ.
• GTIN: 2 48 95229 11188 6

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31 x 22 x 36 εκ.
• Μικτό βάρος: 5,6 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,9328 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,6672 κ.
• GTIN: 1 48 95229 11188 9

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

8,7 x 3,5 x 6 εκ.
• Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
• Βάρος: 0,087 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,5 x 4,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,195 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1222 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0728 κ.
• EAN: 48 95229 11188 2
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

UPC
• UPC: 8 40063 20162 0
•
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