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Ενδώτια ασύρματα 
ακουστικά

Οδηγοί 8,2 χιλ./κλειστού τύπου

Ενδώτια

TAE4205BK

Ν
Σα

μπ

φό

εξ
ιώστε τη δύναμη των μπάσων
ς αρέσουν τα δυνατά μπάσα; Αυτά τα ενδώτια ασύρματα ακουστικά προσφέρουν δυνατά 

άσα με το πάτημα ενός κουμπιού! Μπορείτε να απολαύσετε 10 ώρες αναπαραγωγής, γρήγορη 

ρτιση και μαλακά πλαϊνά πτερύγια για ασφαλή εφαρμογή και καλύτερη παθητική απομόνωση 

ωτερικού θορύβου.

10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Έντονα, δυνατά μπάσα.
• Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 8,2 χιλ.
• Κουμπί ενίσχυσης μπάσων. Πιο δυνατά μπάσα στη στιγμή
• Χρόνος αναπαραγωγής 10 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C
• Γρήγορη φόρτιση. Φορτίστε για 15 λεπτά, προπονηθείτε επιπλέον για 1,5 ώρα

Εξαιρετική άνεση
• Σταθερότητα, ευελιξία, άνεση
• Πλαϊνά πτερύγια για σταθερή εφαρμογή. Καλύτερη παθητική απομόνωση του εξωτερικού 
θορύβου

• Κυρτός σωλήνας ήχου που εφαρμόζει άνετα στον ακουστικό πόρο
• 3 εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ

Από playlist μέχρι κλήσεις
• Το καλώδιο των ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό σας
• Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο. Εύκολη μετάβαση από playlist σε κλήσεις
• Έξυπνη σύζευξη. Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Bluetooth



 Κουμπί ενίσχυσης μπάσων.

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά διαθέτουν οδηγούς 
νεοδυμίου 8,2 χιλ. που προσφέρουν καθαρό ήχο 
και δυναμικά μπάσα. Αν θέλετε μια ακόμα πιο 
δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το κουμπί 
ενίσχυσης μπάσων στο ενσωματωμένο 
τηλεχειριστήριο και θα νιώσετε αμέσως τη 
διαφορά.

10 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Με μία μόνο φόρτιση 2 ωρών μέσω USB-C, 
μπορείτε να απολαμβάνετε 10 ώρες χρόνο 
αναπαραγωγής. Αν η μπαταρία εξαντλείται, η 
γρήγορη φόρτιση των 15 λεπτών θα σας 
προσφέρει ακόμη 1,5 ώρα. Το επίπεδο καλώδιο 
ακουστικών εφαρμόζει άνετα πίσω από τον λαιμό 
σας, είτε φοράτε τα ακουστικά είτε όχι.

Σταθερότητα, ευελιξία, άνεση

Ο κυρτός σωλήνας ήχου και τα εναλλάξιμα 
καλύμματα ακουστικών σάς προσφέρουν άνετη 
εφαρμογή μέσα στο αυτί. Τα μαλακά πλαϊνά 
πτερύγια εφαρμόζουν ιδανικά κάτω από την 
προεξοχή του αυτιού, για σταθερή εφαρμογή και 
καλύτερη παθητική απομόνωση του εξωτερικού 
θορύβου.

Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο.

Κάντε μια κλήση και διακόψτε προσωρινά το 
playlist. Και όλα αυτά χωρίς να αγγίξετε το 
smartphone σας. Η έξυπνη σύζευξη Bluetooth 
σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά θυμούνται τις 
τελευταίες συσκευές με τις οποίες είχαν 
συζευχθεί.
TAE4205BK/00

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Τύπος μαγνήτη: NdFeB
• Διάμετρος ηχείου: 8,2 mm
• Διάφραγμα: PET
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Ευαισθησία: 105 dB

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Έκδοση Bluetooth: 5,0
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: Καλώδιο USB-C

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
• Επαναφορτιζόμενο
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 10 ώρ.

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 10 x 2 x 4 εκ.
• Βάρος: 0,016 κ.

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

9,5 x 17,5 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,082 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,035 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,047 κ.
• EAN: 48 95229 10967 4
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό βάρος: 0,84 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,948 κ.
• GTIN: 1 48 95229 10967 1
• Μικτό βάρος: 2,788 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

42,2 x 22 x 21,2 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,298 κ.
• GTIN: 2 48 95229 10967 8
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,2 x 10,1 x 17,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,105 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,193 κ.

UPC
• UPC: 8 40063 20088 3
•

* Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν
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