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Безжични слушалки за 
поставяне в ухото

8,2 мм мембрани/затворен гръб

За поставяне в ушите
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ичате моментите, в които басът започва? Тези безжични слушалки за поставяне в ухото 

едоставят по-силен бас с докосването на един бутон! Получавате 10 часа време на 

произвеждане, бързо зареждане и меки накрайници с крилца за здраво прилягане и по-добро 

сивно премахване на шума.

10 часа време за възпроизвеждане. Силен, отчетлив бас.
• Мощни 8,2 мм неодимови мембрани
• Бутон за усилване на басите. Незабавно по-силни баси
• 10 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C
• Бързо зареждане. Зареждайте 15 минути, тренирайте допълнително 1,5 часа

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

От плейлисти до обаждания
• Кабелът на слушалките седи удобно зад врата ви
• Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между списък за изпълнение и 
обаждане

• Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства



 Бутон за усилване на басите

Тези безжични слушалки разполагат с 8,2 мм 
неодимови мембрани, които предлагат чист звук 
и обемен бас. Когато искате повече, просто 
натиснете бутона за усилване на басите на 
вграденото дистанционно. Ще усетите 
мигновено разликата.

10 часа време за възпроизвеждане

Получавате 10 часа време за възпроизвеждане от 
2-часово зареждане чрез USB-C. Ако ви се 
изчерпва мощността, бързото 15-минутно 
зареждане ще ви осигури още 1,5 часа. Плоският 
кабел на слушалките седи удобно зад врата ви, 
независимо дали микрокапсулите са вътре, или 
не.

Сигурни, гъвкави, удобни

Овалният акустичен улей и сменяемите 
накрайници за микрокапсули ви осигуряват 
удобно прилепване в ушите. Меките накрайници 
с крилца прилягат плътно под линията на ухото 
ви, което позволява сигурно прилягане и по-
добра пасивна шумоизолация.

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.
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Спецификации
Звук
• Акустична система: Затворена
• Тип магнит: NdFeB
• Диаметър на високоговорителя: 8,2 мм
• Диафрагма: PET
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Чувствителност: 105 dB

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

Комфорт
• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Отговаряне/ 
прекратяване на повикване, Отхвърляне на 
повикване

Аксесоари
• USB кабел: USB-C кабел

Захранване
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Акумулаторна
• Време за възпроизвеждане на музика: 10 ч

Дизайн
• Цвят: Черно

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 10 x 2 x 4 см
• Тегло: 0,016 кг

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 3 см
• Бруто тегло: 0,082 кг
• Нето тегло: 0,035 кг
• Тегло на опаковката: 0,047 кг
• EAN: 48 95229 10967 4
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Нето тегло: 0,84 кг
• Тегло на опаковката: 1,948 кг
• GTIN: 1 48 95229 10967 1
• Бруто тегло: 2,788 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 42,2 x 22 x 21,2 см

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,298 кг
• GTIN: 2 48 95229 10967 8
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

10,2 x 10,1 x 17,5 см
• Нето тегло: 0,105 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,193 кг

UPC
• UPC: 8 40063 20088 3
•

* Реалните резултати е възможно да се различават
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