Delock Składane słuchawki nauszne Bluetooth 5.0 z
wbudowanym mikrofonem i intensywnym basem, do 20 godzin
odtwarzania
Opis
Te słuchawki Bluetooth produkcji Delock zaprojektowano
do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku stereo HiFi.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi słuchawki nadają się
także do rozmów telefonicznych, przez Skype,
wideokonferencji oraz kursów online.
Wyjątkowe doznania dźwięku
Cewka 40 mm w słuchawkach oferuje krystalicznie czysty
dźwięk, a także intensywny bas, aby zagwarantować
najdoskonalsze doznania.
Wygodne do noszenia
Słuchawki wyposażono w miękki i wyściełany pałąk.
Ultralekkie i miękkie nauszniki optymalnie zamykają się
wokół uszu. Dzięki niskiej masie jedynie 228 gramów
słuchawki są wyjątkowo lekkie i oferują maksymalny
komfort noszenia nawet podczas długiego użytkowania.
Pałąk można dopasować do rozmiaru głowy, a nauszniki
dopasowują się do głowy indywidualnie.
Praca bezprzewodowa lub przez złącze stereo jack
Słuchawek można używać bezprzewodowo lub przez
dołączony kabel ze złączem stereo jack 3,5 mm.
Dołączono też adapter stereo jack do używania słuchawek
w samolotach.
Długi czas odtwarzania
Wbudowany akumulator 400 mAh pozwala na odtwarzanie
sięgające 20 godzin oraz około 120 godzin w stanie
gotowości.
Szybkie
ładowanie
umożliwia
pełne
naładowanie słuchawek w około 2 godziny. Słuchawek
można też używać przy wyczerpanej baterii przez kabel
jack.
Szybkie parowanie
Dzięki standardowi Bluetooth 5.0 słuchawki pozwalają na
szybkie i energooszczędne łączenie ze wszystkimi
urządzeniami z funkcją Bluetooth w zasięgu do 10 metrów.
Składana konstrukcja
Słuchawki można złożyć, aby ułatwić przenoszenie.
Specyfikacja
• Złącze:
1 x 4-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (AUX-In)
1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
• Przyciski wielofunkcyjne:
Utwór dalej / Utwór wstecz - głośność w górę / głośność w dół
Wł. / Wył. - Play / Pause
• Standard Bluetooth V 5.0
• Klasa 2, zasięg do 10 m
• Obsługa profilu Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Wsparcie dekoderów audio: AAC, SBC
• Czułość: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Zakres częstoliwości: 20 Hz - 20 kHz
• Ø cewki: 40 mm
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• Wbudowany mikrofon
• Czas odtwarzania: do 20 godzin
• Czas ładowania: ok. 2 godziny
• Wskaźnik LED: niebieski / czerwony
• Akumulator Li-Po 400 mAh (wbudowany)
• Waga: ok. 228 g
• Kolor: czarny
Wymagania systemowe
• Urządzenie z interfejsem Bluetooth i profilem Bluetooth A2DP
Zawartość opakowania
• Słuchawki
• Kabel stereo wtyk jack 3,5 mm do wtyku jack 3,5 mm, długość ok. 1,20 m
• Kabel USB Typ-A męski do USB Typ Micro-B męski, długość ok. 0,68 m
• Adapter podróżny 2 x wtyk mono do gniazda jack stereo (do użytku w samolotach)
• Instrukcja obsługi
Zdjęcia
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General
Specyfikacja :

Bluetooth standard V 5.0

Wskaźnik LED:

1x

Interface
Wejście:

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

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Napięcie:

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

Kolor:

czarny

LED kolor:

czerwony
niebieski
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