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В
Бе
Бъ
ви
те
инаги насреща. Без разсейване
зжична ANC лента за врат Hi-Res Audio
дете фокусирани с безжичните слушалки за поставяне в ухото с шумопотискане, които 
 дават до 14 часа време за възпроизвеждане. Леката лента за врата улеснява носенето на 
зи слушалки. Актуалната интелигентна функционалност ви държи организирани.

14 часа време на възпроизвеждане. Или се насладете на тишината.
• Активно премахване на шума. Без разсейване
• 14 часа време за възпроизвеждане (9 часа с активно шумопотискане)
• 13 мм неодимови акустични мембрани
• Детайлен звук. Мощни баси
• Hi-Res аудио. Чувайте повече
• Line-in порт за кабелно слушане

От списък с песни за фокусиране до важен разговор
• Интелигентно сдвояване. Автоматично открийте вашето Bluetooth устройство
• Google Асистент. Управлявайте живота си в движение
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
• Скоростно зареждане. Заредете 5 минути за 2-часово възпроизвеждане

Удобство през целия ден
• Тънка лента за врат за целодневно носене. Чантичка за носене
• Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно изолиране на шума



 14 часа време за възпроизвеждане
Без значение какво ви е подготвил денят, тези 
безжични слушалки за поставяне в ушите ще 
продължат да работят. Едно зареждане отнема 
само 2 часа, а получавате 14 часа време за 
възпроизвеждане. Ако се нуждаете от по-голяма 
мощност, само 5 минути зареждане ще ви 
предоставят още 2 часа възпроизвеждане.

Музика. Или тишина.
Оставете всичко зад себе си с активно 
премахване на шума. Изолирайте шума на влака 
или натоварения офис с едно докосване на бутон. 
Ако сте някъде навън, можете да слушате 
любимата си музика, но и да чувате шума на 
улицата с Awareness Mode.

Детайлен звук.
Отговорете на обаждане и поставете на пауза 
плейлиста си. Всичко това без да докосвате 
смартфона си. Вграденият микрофон с 
елиминиране на ехото поддържа звука чист, 
когато говорите. Когато слушате музика или 
подкастове, перфектно настроените неодимови 
акустични мембрани предоставят чист, детайлен 
звук.

Hi-Res аудио. Чувайте повече.
Обичате вашата стрийминг станция с висока 
резолюция? Чувайте повече с тези слушалки с Hi-
Res аудио. Способни да възпроизвеждат високи 
честоти до 40 kHz, те ще ви предоставят повече 
детайли, когато сте в движение.

Интелигентно сдвояване чрез 
Bluetooth
Тези безжични слушалки са готови да бъдат 
сдвоени в момента, в който включите Bluetooth. 
След като са сдвоени, те помнят последното 
устройство, с което са били сдвоени.

Тънка лента за врат
Тънката лента за врат стои удобно зад врата ви.

Лесна фина настройка.
Три размера сменяеми гумени накрайници за ухо 
създават идеално уплътняване. Гъвкавите 
накрайници с крилца прилягат стабилно по 
линията на ухото ви. Колкото и активно да се 
движите, тези спортни слушалки остават там, 
където са ви необходими.

Хей, Google!
Управлявайте живота си, без да вадите телефона 
си – само попитайте Google Асистент. Едно 
просто натискане на бутона на лентата за врат 
активира асистента. Можете да го помолите да 
отвори календара ви, да изчете известия от 
телефона ви, да извърши обаждане или да 
изпрати съобщения до приятелите ви, да 
управлява плейлисти и много повече.
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Звук
• Импеданс: 16 ома
• Диаметър на високоговорителя: 13 мм
• Чувствителност: 93 dB
• Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz* 20 – 20 000 Hz 

(bluetooth)
• Максимална входяща мощност: 10 mW
• Диафрагма: PET
• Тип магнит: Неодимов

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

Комфорт
• Управление на разговорите: Задържане на 
разговор, Превключване между 2 разговора, 
Отговаряне/приключване на повикване, 
Отхвърляне на повикване

• Регулиране на силата на звука

Дизайн
• Цвят: Черно

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 14 ч
• Тип батерия: Литиево-полимерна
• Време на готовност: 160* часа
• Време за зареждане: 2 ч

• Време за разговор: 14 ч
• Акумулаторна

Аксесоари
• USB кабел
• Калъф за пътуване
• Накрайници за ушите: 3 размера
• Аудио кабел: 3,5 мм
• Ръководство за бърз старт

Външен кашон
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Външен кашон (л x Ш x В): 43,2 x 38,3 x 24,7 см
• Брой потребителски опаковки: 24
• Бруто тегло: 7,93 кг
• Нето тегло: 0,816 кг
• Тегло на опаковката: 7,114 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

17 x 22 x 3 см
• EAN: 48 95229 10185 2
• Брой включени продукти: 1
• Бруто тегло: 0,26 кг
• Нето тегло: 0,034 кг
• Тегло на опаковката: 0,226 кг

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•
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