Delock Ακουστικά Bluetooth 5.0 Αναδιπλούμενα πάνω από το
αυτί με ενσωματωμένο Μικρόφωνο και έντονο Μπάσο, έως και
20 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής
Περιγραφή
Αυτά τα ακουστικά Bluetooth της Delock είναι
σχεδιασμένα
για
ασύρματη
αναπαραγωγή
Στερεοφωνικού
Ήχου
HiFi.
Εξαιτίας
του
ενσωματωμένου μικροφώνου, τα ακουστικά είναι επίσης
κατάλληλα για κλήσεις, skype, βίντεο-συνέδρια ή
διαδικτυακά μαθήματα.
Συναρπαστική εμπειρία ήχου
Οι οδηγοί ακουστικών ήχου 40 χιλ. χαρακτηρίζονται από
κρυστάλλινο καθαρό ήχο, καθώς επίσης και έντονο
μπάσο, για τη βέλτιστη ακουστική εμπειρία.
Άνετη εφαρμογή
Τα ακουστικά διαθέτουν μαλακό και με ενίσχυση
κεφαλάρι. Τα πολύ ελαφριά και μαλακά μαξιλαράκια
αυτιών περικλείουν ιδανικά τα αυτιά. Εξαιτίας του
χαμηλού του βάρους περίπου στα 228 γρ., τα ακουστικά
είναι αξιόλογα ελαφριά και γι’ αυτό τον λόγο
προσφέρουν μέγιστη άνεση κατά την εφαρμογή τους
ακόμα και κατά τη διάρκεια μεγάλης χρήσης. Το
κεφαλάρι μπορεί να προσαρμοστεί στο επιθυμητό
μέγεθος κεφαλιού και τα μαξιλαράκια αυτιών
προσαρμόζονται μεμονωμένα στο κεφάλι.
Ασύρματα
ή
με
Καλώδιο
Στερεοφωνικής
Υποδοχής
Τα ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ασύρματα ή
με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο 3,5 χιλ.
στερεοφωνικής υποδοχής. Επίσης συμπεριλαμβάνεται
ένας αντάπτορας στερεοφωνικής υποδοχής για τη
χρήση των ακουστικών σε αεροπλάνα.
Μεγάλος χρόνος αναπαραγωγής
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία των 400
mAh προσφέρει έως και 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής,
καθώς επίσης και περίπου 120 ώρες χρόνο αναμονής.
Μέσα σε 2 ώρες τα ακουστικά μπορούν να φορτιστούν
πλήρως μέσω της γρήγορης φόρτισης. Τα ακουστικά
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με άδεια μπαταρία
μέσω στερεοφωνικού καλωδίου.
Γρήγορη σύζευξη
Εξαιτίας του προτύπου Bluetooth V 5.0, τα ακουστικά
διαβεβαιώνουν μια γρήγορη σύνδεση και μια σύνδεση
εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις ενεργές συσκευές
Bluetooth μέσα στο εύρος έως και των 10 μέτρων.
Αναδιπλούμενος σχεδιασμός
Τα ακουστικά μπορούν να διπλωθούν συμπαγώς για
ευκολότερη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή (AUX-In)
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
• Κουμπιά πολλαπλής λειτουργίας:
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Κομμάτι εμπρός / Κομμάτι πίσω - αύξηση έντασης / μείωση έντασης
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση - Αναπαραγωγή / Παύση
• Bluetooth standard V 5.0
• Κλάση 2, εμβέλεια λειτουργίας μέχρι 10 μέτρα
• Υποστηρίζει προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Υποστηρίζει αποκωδικοποιητές ήχου: AAC, SBC
• Ευαισθησία: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz
• Οδηγός ήχου Ø: 40 χιλ.
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Χρόνος αναπαραγωγής: έως και 20 ώρες
• Χρόνος φόρτισης: περ. 2 ώρες
• Ένδειξη LED: μπλε / κόκκινος
• 400 mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Poly (ενσωματωμένη)
• Βάρος: περ. 228 g
• Χρώμα: μαύρο

Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Συσκευή με διεπαφή Bluetooth και προφίλ A2DP Bluetooth
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ακουστικό
• Καλώδιο στερεοφωνικής αρσενικής υποδοχής 3,5 χιλ. προς στερεοφωνική αρσενική
υποδοχή 3,5 χιλ., μήκος: περ. 1,20 μ.
• Καλώδιο αρσενικό USB Τύπου-A προς αρσενικό USB Τύπου Micro-B, μήκος: περ. 0,68
μ.
• Αντάπτορας ταξιδίου 2 x μονή υποδοχή προς στερεοφωνική θηλυκή υποδοχή (για
χρήση σε αεροπλάνο)
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

Bluetooth standard V 5.0

Ενδεικτική LED:

1x

Interface
Είσοδος :

1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό
1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (AUX-In)

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Τάση:

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

Χρώμα:

μαύρο

LED Χρώμα:

κόκκινος
μπλε
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