Delock Sluchátka s rozhraním Bluetooth 5.0, složitelná přes uši, s
integrovaným mikrofonem a intenzivními basy, doba přehrávání až
20 hodin
Popis
Tato sluchátka Bluetooth značky Delock jsou navržena pro
bezdrátové přehrávání stereofonního zvuku v kvalitě HiFi.
Díky integrovanému mikrofonu jsou sluchátka vhodná i
k telefonování, Skype, videokonferenci nebo na online
kurzy.
Vynikající zvukový prožitek
Zvukové ovladače pro tato sluchátka rozměru 40 mm se
vyznačují průzračně čistým zvukem, jakož i intenzivními
basy, takže poskytují prvotřídní sluchový prožitek.
Pohodlně nositelné
Tato sluchátka mají měkký a polstrovaný náhlavní
proužek. Ultra lehké a měkké ušní podložky optimálně
objímají uši. Vzhledem k nízké hmotnosti pouhých přibližně
228 g jsou sluchátka pozoruhodně lehká, a proto nabízejí
maximální komfort při nošení i při delším užívání. Náhlavní
proužek lze dle potřeby nastavit podle velikosti hlavy a
ušní kalíšky se individuálně přizpůsobují hlavě.
Bezdrátová nebo s kabelem se stereofonním
konektorem
sluchátka lze používat buďto jako bezdrátová nebo
pomocí dodaného kabelu s konektorem rozměru 3,5 mm.
V dodávce je také kabel se stereofonním konektorem k
užívání sluchátek v letadlech.
Dlouhá doba přehrávání
Integrovaná akumulátorová baterie o kapacitě 400 mAh
nabízí dobu přehrávání až 20 hodin a asi 120 hodin
v pohotovostním režimu. Během 2 hodin lze sluchátka plně
nabít rychlonabíjením. Sluchátka lze používat i s prázdnou
baterií, a to pomocí konektorového kabelu.
Rychlé párování
Díky normě Bluetooth V 5.0 sluchátka zajišťují rychlé a
energeticky úsporné připojení ke všem zařízením s
Bluetooth v rozmezí až 10 metrů.
Skládací konstrukce
Sluchátka lze kompaktně složit pro snadnější přepravu.
Specifikace
• Konektor:
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice (AUX-In)
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
• Multifunkční tlačítka:
O stopu vpřed / o stopu zpět - hlasitost-zesílení / hlasitost-zeslabení
Hlavní / Vypínač - Přehrávat / Pozastavit
• Bluetooth standard V 5.0
• Class 2, dosah až 10 metrů
• Podporuje Bluetooth profil: A2DP, AVRCP, HFP
• Podporuje dekodéry audiosignálu: AAC, SBC
• Citlivost: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
• Průměr zvukového ovladače: 40 mm
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• Integrovaný mikrofon
• Doba přehrávání: až 20 hodin
• Doba nabíjení: až 2 hodiny
• LED indikátor: modrý / červená
• Akumulátorová lithium-polymerová baterie po kapacitě 400 mAh (integrovaná)
• Váha: cca. 228 g
• Barva: černá
Systémové požadavky
• Zařízení s Bluetooth rozhraním a Bluetooth A2DP profilem
Obsah balení
• Sluchátka
• Kabel ze stereofonního zástrčkového konektoru průměru 3,5 mm na stereofonní
zástrčkový konektor průměru 3,5 mm, délka: cca. 1,20 m
• Kabel ze zástrčkového konektoru USB Typu-A na zástrčkový konektor Micro-B, délka:
cca. 0,68 m
• Cestovní adaptér ze dvou monofonních zástrček na stereofonní zásuvkový konektor
(k používání v letadlech)
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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General
Specifikace:

Bluetooth standard V 5.0

LED indikátor:

1x

Interface
Vstup:

1 x USB 2.0 typ Micro-B samice
1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (AUX-In)

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Napětí:

400 mAh rechargeable Li-Poly battery (built-in)

Sensibility:

95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW

Support:

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP
Audio decoders: AAC, SBC

Physical characteristics
Weight:

228 g

Barva:

černá

LED barva:

červená
modrý
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