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ъжте музиката си под ръка. Тези устойчиви срещу напръскване и пот безжични слушалки ви 

едоставят страхотен звук, удобно прилягане в ухото и до 7 часа време за възпроизвеждане. 

гато имате нужда от повече, бързо 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 1 

.

Устойчиви срещу напръскване. 7 часа време на възпроизвеждане.
• IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
• 8 мм неодимови мембрани. Чудесен звук
• 7 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C
• Заредете за 15 минути, получете 1 час време на възпроизвеждане

Комфорт с лекота. Надеждно прилягане.
• Сигурни, гъвкави, удобни
• Овален акустичен улей приляга комфортно в ушния ви канал
• Накрайници с крилца за надеждно прилягане. По-добра пасивна шумоизолация
• 3 сменяеми гумени накрайника за микрокапсули

От плейлисти до обаждания
• Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между списък за изпълнение и 
обаждане

• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
• Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства
• Магнитни микрокапсули. Плосък, устойчив на заплитане кабел



 IPX4
С клас на защита IPX4, тези истински безжични 
слушалки са устойчиви на пръски от всяка 
посока.Те нямат против малко пот и няма нужда 
да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.

Сигурни, гъвкави, удобни
Гъвкави накрайници с крилца пасват на линията 
на ухото ви, което позволява сигурно прилягане и 
по-добра пасивна шумоизолация. Овален 
акустичен улей и сменяеми накрайници за ушите 
позволяват удобно прилепване към ухото. 
Плоският кабел на слушалките седи удобно зад 
врата ви, независимо дали микрокапсулите са 
вътре, или не.

Магнитни микрокапсули.
Тези слушалки имат магнитни микрокапсули, 
които се слепват, и плосък кабел, който издържа 
на заплитане. Когато ги извадите от чанта или 
джоб, няма да се налага да развързвате възел, 
преди да можете да настроите вашия списък за 
изпълнение.

Вградено дистанционно управление.
Извършвайте разговори, поставяйте на пауза 
списък за изпълнение. Всичко това, без да 
докосвате вашия смартфон. Интелигентното 
Bluetooth сдвояване означава, че тези слушалки 
запомнят последните устройства, с които са били 
сдвоени.

7 часа време за възпроизвеждане.
8-милиметровите неодимови мембрани 
предоставят страхотен звук и получавате до 7 
часа време за възпроизвеждане от 2-часово 
зареждане чрез USB-C. Ако мощността се 
изчерпва, бързото 15-минутно зареждане ще 
поддържа музиката за още 1 час.
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Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 8 мм
• Чувствителност: 108,5 dB (1K Hz)
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 5 mW
• Изкривяване (THD): < 3% THD
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 5,1
• Максимален обхват: До 10 м
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Микрофон: Вграден микрофон
• Вид безжично предаване: Bluetooth
• Безжични

Комфорт
• Водоустойчивост: IPX4
• Тип на органите за управление: Бутон
• Регулиране на силата на звука
• Магнитни микрокапсули

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: Силиконов накрайник за ухо

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 7 ч
• Време за разговор: 5 ч
• Време за живот на батерията в режим на 
готовност: 60 ч

• Тип батерия (слушалки): Литиев полимер 
(вградена)

• Капацитет на батерията (слушалки): 100 mAh
• Време за зареждане: 2 ч
• Бързо време за зареждане: 15 минути за 1 час

• Брой батерии: 1 бр.
• Тегло на батерията (Общо): 2,2 g
• Акумулаторна

Гласов асистент
• Поддръжка на гласовия асистент
• Активиране на гласовия асистент: Ръчен
• Съвместими с гласов асистент

Аксесоари
• Кабел за зареждане: USB-C кабел
• Накрайници: 3 размера (S/M/L)
• Ръководство за бърз старт

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• GTIN: 1 48 95229 11031 8
• Бруто тегло: 0,339 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 19 x 11,2 x 12,8 см
• Нето тегло: 0,132 кг
• Тегло на опаковката: 0,207 кг

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

2,5 x 1,5 x 0 см
• Тегло: 0,015 кг
• Дължина на кабела: 64 см

Габарити на опаковката
• EAN: 48 95229 11031 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,2 x 3 см
• Бруто тегло: 0,081 кг
• Нето тегло: 0,044 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,037 кг
• Начин на поставяне: Окачен

UPC
• UPC: 8 40063 20150 7
•

Спецификации
Безжични слушалки за поставяне в ухото с микрофон
8 мм мембрани/затворен гръб Удобна форма, IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване, Страхотна пасив-
на шумоизолация
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