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awsze pełna koncentracja
zprzewodowa opaska na szyję z ANC i dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

zprzewodowe słuchawki dokanałowe z funkcją redukcji szumów zapewniają do 14 godzin 

twarzania i pomagają skoncentrować się na tym, co ważne. Dzięki lekkiej opasce na szyję są zawsze 

 wyciągnięcie ręki, a ich nowoczesne i zaawansowane funkcje ułatwiają zachowanie porządku.

14 godzin odtwarzania lub przyjemna cisza
• Aktywna redukcja szumów — pełna koncentracja
• 14 godzin odtwarzania (9 godzin z aktywną redukcją szumów)
• 13-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Szczegółowy dźwięk i potężne basy
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
• Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon
• Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
• Zarządzanie codziennymi zadaniami w podróży dzięki Asystentowi Google
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
• Błyskawiczne ładowanie: 2 godziny działania po 5 minutach ładowania

Komfort przez cały dzień
• Smukła opaska na szyję do noszenia przez cały dzień i etui
• Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.



 14 godzin odtwarzania
Bez względu na to, co się dzieje, te bezprzewodowe 
słuchawki dokanałowe działają bez przerwy. Pełne 
ładowanie trwa 2 godziny i wystarcza na 14 godzin 
odtwarzania. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej mocy 
— 5 minut ładowania, zapewni Ci 2 godziny 
odtwarzania.

Muzyka lub cisza
Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji 
szumów. Dotknięcie przycisku pozwala 
wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy 
pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz 
ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania 
odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.

Szczegółowy dźwięk
Odbierz telefon, zatrzymaj utwór. Wszystko to bez 
sięgania po telefon. Wbudowany mikrofon z funkcją 
redukcji echa zapewni czysty dźwięk podczas 
rozmowy. Gdy słuchasz muzyk lub podcastu, idealnie 
dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne 
zapewnią czysty i szczegółowy dźwięk.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz 
każdy szczegół
Uwielbiasz dźwięk wysokiej rozdzielczości 
przesyłany strumieniowo? Usłysz więcej dzięki 
słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej 
rozdzielczości w częstotliwości nawet do 40 kHz. 
Więcej szczegółów w podróży.

Inteligentne parowanie przez Bluetooth
Te słuchawki bezprzewodowe są gotowe do 
sparowania natychmiast po włączeniu funkcji 
Bluetooth. Po ich sparowaniu zapamiętują ostatnie 
urządzenie, z którym zostały sparowane.

Smukła opaska na kark
Wąska opaska wygodnie układa się za szyją.

Łatwe, precyzyjne dostrajanie
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nakładek na 
słuchawki douszne zapewniają doskonałe 
dopasowanie. Elastyczne skrzydełka dobrze 
przylegają do krawędzi ucha. Bez względu na to, jak 
intensywnie trenujesz, te sportowe słuchawki 
pozostają na swoim miejscu.

Hej, Google!
Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez 
wyjmowania telefonu — wystarczy użyć Asystenta 
Google. Naciśnij przycisk na opasce, aby aktywować 
funkcję asystenta. Możesz poprosić go o otwarcie 
kalendarza, odczytanie powiadomień z telefonu, 
nawiązanie połączenia, wysłanie wiadomości do 
znajomych, zarządzanie listami odtwarzania i o wiele 
innych rzeczy.
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Dźwięk
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 13 mm
• Czułość: 93 dB
• Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz* 20–20000 Hz 

(Bluetooth)
• Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
• Membrana: Tworzywo PET
• Rodzaj magnesu: Neodymowy

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/
kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia

• Regulacja głośności

Wykończenie
• Kolor: Czarna

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 14 godz.
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Czas gotowości: 160* godzin
• Czas ładowania: 2 godz.

• Czas rozmów: 14 godzin
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Akcesoria
• Przewód USB
• Pokrowiec
• Nakładki douszne: 3 rozmiary
• Przewód audio: 3,5 mm
• Skrócona instrukcja obsługi

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga brutto: 7,93 kg
• Waga netto: 0,816 kg
• Waga opakowania: 7,114 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga brutto: 0,26 kg
• Waga netto: 0,034 kg
• Waga opakowania: 0,226 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•

Dane techniczne
Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Przetworniki 13 mm/zamkn. konstrukcja Dokanałowe, Czarna, Pałąk na kark
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