Delock Căști Bluetooth 5.0 Over-Ear pliabile cu microfon integrat
și bas intens, timp de redare de până la 20 de ore
Descriere scurta
Aceste căști Bluetooth de la Delock sunt proiectate pentru
a reda sunet HiFi-Stereo fără fir. Datorită microfonului
integrat, căștile sunt potrivite și pentru a suna, pentru
utilizarea aplicațiilor precum skype, conferințe video sau
pentru cursuri online.
Experiență sonoră remarcabilă
Driverele audio pentru căști de 40 mm oferă un sunet clar,
precum și un bas intens, pentru o experiență de ascultare
premium.
Confortabil de purtat
Căștile au o bandă moale și căptușită. Capete ultra-ușoare
și moi mulează forma urechii în mod optim. Datorită
greutății mici de doar aproximativ 228 de grame, căștile
sunt remarcabil de ușoare și, prin urmare, oferă un confort
maxim la purtare chiar și atunci când sunt utilizate mai mult
timp. Banda poate fi ajustată la dimensiunea preferată
pentru cap, iar învelișul pentru urechi se adaptează
individual la cap.
Fără fir sau cu cablu cu mufă stereo
Căștile pot fi utilizate fără cablu sau cu cablul cu mufă
stereo de 3,5 mm inclus. De asemenea, este inclus un
adaptor cu mufă stereo pentru utilizarea căștilor în avion.
Timp lung de redare
Bateria reîncărcabilă încorporată de 400 mAh oferă până
la 20 de ore de redare, precum și aproximativ 120 de ore
în timp de așteptare. În aproximativ 2 ore, căștile pot fi
reîncărcate complet prin încărcare rapidă. Căștile pot fi, de
asemenea, utilizate cu bateria descărcată printr-un cablu
cu mufă.
Asociere rapidă
Datorită standardului Bluetooth V 5.0, căștile asigură o
conexiune rapidă și economisire a energiei la toate
dispozitivele compatibile Bluetooth într-un interval de până
la 10 metri.
Design pliabil
Căștile pot fi pliate compact pentru a fi transportate mai
ușor.
Specification
• Conectori:
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 4 pini (AUX-In)
1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
• Butoane multifuncționale:
Redare înainte / redare înapoi - creșterea volumului / reducerea volumului
Pornit / Oprit - Redare / Pauză
• Bluetooth standard V 5.0
• Clasa 2, domeniu de operare de până la 10 metri
• Acceptă profilul Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Acceptă decodarea audio: AAC, SBC
• Sensibilitate: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Interval frecvenţă: 20 Hz - 20 kHz
• Driver Audio Ø: 40 mm
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• Microfon încorporat
• Timp de redare: până la 20 de ore
• Timp de încărcare: aprox. 2 ore
• Indicator LED: albastru / roșu
• Baterie reîncărcabilă Li-Poly de 400 mAh (încorporată)
• Greutate: cca 228 g
• Culoare: negru
Cerinte de sistem
• Dispozitiv cu interfață Bluetooth și Bluetooth profil A2DP
Pachetul contine
• Căști
• Cablu cu mufă stereo de 3,5 mm tată la mufă stereo de 3,5 mm tată, lungime: aprox.
1,20 m
• Cablu USB Tip-A tată la USB Tip Micro-B tată, lungime aprox. 0,68 m
• Adaptor pentru călătorie 2 x priză mono la mufă stereo mamă (pentru utilizarea în avion)
• Manual de utilizare
Imagini
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General
Specification:

Bluetooth standard V 5.0

Indicator cu LED:

1x

Interface
Input:

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

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Voltage:

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

Colour:

negru

LED culoare:

roșu
albastru
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