Delock Bluetooth 5.0 fejhallgató összehajtható, beépített
mikrofonnal és intenzív Basszussal, akár 20 óra lejátszási idővel
Leírás
Ez a Delock Bluetooth fejhallgató vezetéknélkül biztosít
HiFi-Sztereo
hanghatást.
Beépített
mikrofonjának
köszönhetően a fejhallgató alkalmas telefonálásra, skypeolásra, videokonferenciázásra vagy online kurzuson való
részvételre is.
Kiváló hangélmény
A 40 mm-es fejhallgatók audio rendszerei kristálytiszta
hangot biztosítanak, valamint intenzív basszust a prémium
hangélményért.
Kényelmes használat/viselet
A fejhallgatók puha, bélelt fülrészekkel rendelkeznek. Az
ultrakönnyű és puha fülrészek optimálisan záródnak rá a
hallgató füleire. Könnyűségének köszönhetően (mintegy
228 gramm) a fejhallgató különösen könnyű, és így hosszú
használat alatt is kellemes viseletet biztosít. A fülrészek
alakíthatók a kívánt fejmérethez és a fülrészek is egyedileg
beállíthatók.
Vezeték nélküli vagy Sztereo Jack kábeles
A fejhallgató használható vezeték nélkül vagy a mellékelt
3,5 mm-es sztereo jack kábellel. Továbbá egy sztereo jack
adapter is tartalmaz a készlet, így a fejhallgató
repülőgépeken is használható.
Hosszú lejátszási idő
A beépített 400 mAh újratölthető elem akár 20 óra
lejátszási időt is biztosít, valamint kb. 120 óra készenléti
időt. Két órán belül a fejhallgató teljesen feltölthető a gyors
töltő segítségével. A fejhallgató feltöltés nélkül is
használható a jack kábellel.
Gyors csatlakozás
A Bluetooth V 5.0 standard rendszernek köszönhetően a
fejhallgató gyors és energia-takarékos kapcsolatot alakít ki
minden Bluetooth-kompatibilis eszközzen akár 10 méteres
körzetben.
Összehajtható kialakítás
A fejhallgató összehajtható
érdekében.

a

könnyebb

szállítás

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely (AUX-In)
1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
• Többfunkciós gombok:
Előre léptetés / Hátra léptetés - hangerő-növelés / hangerő-csökkentés
Bekapcsolás / Kikapcsolás - Lejátszás / Szüneteltetés
• Bluetooth V 5.0 szabvány
• Class 2 működés legfeljebb 10 méteres tartományban
• Bluetooth profil támogatása: A2DP, AVRCP, HFP
• A következő audio dekódereket támogatja: AAC, SBC
• Érzékenység: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
• Audio rendszer átmérője: 40 mm
• Beépített mikrofon
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• Lejátszási idő: akár 20 óra
• Töltési idő: kb. 2 óra
• LED jelzőfény: kék / piros
• 400 mAh újratölthető Li-Poly elem (beépített)
• Tömeg: kb. 228 g
• Szín: fekete
Rendszerkövetelmények
• Eszköz Bluetooth csatolófelülettel és Bluetooth A2DP profillal
A csomag tartalma
• Fejhallgató
• Kábel 3,5 mm sztereo jack apa – 3,5 mm sztereo jack apa, hossza: kb. 1,20 m
• Kábel A-típusú USB apa – Micro-B-típusú USB apa, hossza: kb. 0,68 m
• Utazási adapter 2 db. mono csatlakozó sztereo jack anyához (repülőgépi használatra)
• Használati utasítás
Képek
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General
Műszaki adatok:

Bluetooth standard V 5.0

LED kijelző:

1x

Interface
Bemenet:

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

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Feszültség:

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

Szín:

fekete

LED szín:

piros
kék
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