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Безжични слушалки

40 мм мембрани/затворен гръб

С наушници върху цялото ухо
Издръжливи на пот и вода
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добрете личния си рекорд с тези безжични спортни слушалки, устойчиви на изпотяване. Леки 

добни, те осигуряват 20 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане. Охлаждащите 

главнички на наушниците ви поддържат фокусирани, когато ситуацията се нагорещи.

20 часа време за възпроизвеждане. Незапарващи наушници.
• 20 часа време за възпроизвеждане
• Охлаждащи наушници. Тренирайте здраво. Не запарва
• Конструкция с плоско сгъване. Лесно съхранение
• IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
• Бързо зареждане. Заредете за 10 минути за 2 часа възпроизвеждане

От фитнеса до улицата
• Дишащи възглавнички в наушниците. Свалете ги лесно за почистване
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
• Елегантен дизайн. Наушници с плоско сгъване

От плейлист за фитнес до важен разговор
• 40 мм неодимови акустични мембрани
• Детайлен звук. Добър бас. Чудесна пасивна шумоизолация
• Интелигентно сдвояване. Автоматично открийте вашето Bluetooth устройство



 20 часа време за възпроизвеждане
Тези слушалки предоставят до 20 часа 
непрекъснато възпроизвеждане за развлечение 
без проблеми, когато слушате музика в движение.

40 мм мембрани
Оставете вашият плейлист за фитнес да ви 
пренесе на следващото ниво. Перфектно 
настроените 40 мм неодимови акустични 
мембрани доставят басите, които да ви 
мотивират. Конструкцията със затворен гръб 
осигурява голяма пасивна шумоизолация. Можете 
да усилите мелодиите си, без да дразните 
другите.

Дишащи възглавнички в наушниците.
Меките, дишащи възглавнички на наушниците са 
пълни с охлаждащ гел: колкото и усилено да 
работите, слушалките остават хладни върху 
кожата ви. Възглавничките също могат да се 
свалят за лесно почистване.

Елиминиране на шума и ехото
Край на дразнещото ехо, когато говорите по 
телефона. С нашето персонализирано 
елиминиране на ехото винаги получавате чиста и 
несмущавана връзка.

Охлаждащи наушници.
Меките, дишащи възглавнички на наушниците са 
пълни с охлаждащ гел: колкото и усилено да 
работите, слушалките остават хладни върху 
кожата ви. Възглавничките също могат да се 
свалят за лесно почистване.

Детайлен звук.
Потопете се в една вселена от кристално чист и 
естествен звук с прецизно настроените 40 мм 

мембрани. Вашите спортни слушалки са грижливо 
проектирани за отчетлив и пълен с детайли, но 
естествен звук, каквато и музика да слушате.

Конструкция с плоско сгъване.
Конструкцията с плоско сгъване улеснява 
съхранението.

IPX4
Тези спортни слушалки са оценени по стандарта 
IPX4 за устойчивост срещу пръски. Устойчиви са 
на пръски от всяка посока и могат да издържат 
повече от просто малко пот. Можете да 
тренирате толкова усилено, колкото искате дори 
и когато вали.

Бързо зареждане.
Ако се нуждаете от допълнителна мощност, 
бързото зареждане ви осигурява още 2 часа 
време за възпроизвеждане след 10 минути 
зареждане.

Елегантен дизайн
Елегантният дизайн изглежда страхотно, 
независимо дали ще подобрявате своите 
рекорди, или ще се срещате с приятели след 
фитнес тренировка. Наушниците с плоско 
сгъване улесняват съхранението.

Интелигентно сдвояване.
Лесните за използване бутони ви позволяват да 
поставите на пауза плейлиста си, да приемате 
разговори и да регулирате силата на звука. Всичко 
това, без да докосвате смартфона си. Слушалките 
са готови да се свържат в момента, в който 
включите Bluetooth. След като са сдвоени, те си 
спомнят последното устройство, към което са 
били сдвоени.
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Спецификации
Звук
• Тип магнит: Неодимов
• Звукова намотка: Мед
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Подобрение на звука: Управление на "ехо" 
ефект, Шумопотискане

• Импеданс: 32Ohm
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Диафрагма: PET
• Тип: динамичен

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: Задържане на 
разговор, Отговаряне/приключване на 
повикване

Аксесоари
• Ръководство за бърз старт: Ръководство за бърз 
старт

• USB кабел: Включително за зареждане

Захранване
• Акумулаторна
• Време за възпроизвеждане на музика: 20 ч
• Тегло на батерията: 2,5 г
• Тип батерия: литиево-полимерна

Дизайн
• Цвят: Черно

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

17 x 18 x 4,5 см
• Тегло: 0,17 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: И двете
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 22,5 x 5 см
• Бруто тегло: 0,28 кг
• Нето тегло: 0,179 кг
• Тегло на опаковката: 0,101 кг
• EAN: 48 95229 10088 6

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 22,1 x 17,6 x 24 см
• Бруто тегло: 1,02 кг
• Нето тегло: 0,537 кг
• Тегло на опаковката: 0,483 кг
• GTIN: 1 48 95229 10088 3
•

* Реалните резултати е възможно да се различават
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