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SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
DO BIEGANIA DOKANAŁOWE
CENA:

169,99 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Numer katalogowy: TWS n
Kod EAN: 5903949991208

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR BIAŁY CZARNY NIEBIESKI

OPIS PRZEDMIOTU

Bezprzewodowe słuchawki niezastąpione przy

aktywności ﬁzycznej
Słuchawki douszne Bluetooth S60
Bezprzewodowe słuchawki Stereo Sport na telefon z systemem Android
Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth + Powerbank/stacja dokująca

Specyﬁkacja techniczna:

Model: S60
Typ słuchawek: dokanałowe
Zakres częstotliwości: 2,4 Ghz-2,48 Ghz
Połączenie: Bluetooth V5.0
Zasięg: 20 m (bez przeszkód)
Pojemność akumulatora etui: 450 mAh
Czułość mikrofonu: -42 +3 db
Czas ładowania słuchawek: 1,5 godziny
Czas ładowania etui ładującego: 2 godziny
Czas czuwania słuchawek: 180 godzin
Czas słuchania muzyki na jednym ładowaniu: 4 godziny + 15 godzin ze stacji dokującej

Zestaw Słuchawkowy
Otrzymujesz słuchawki, które są jednocześnie zestawem słuchawkowym. Wbudowany,
czuły mikrofon pozwoli na wygodne i komfortowe prowadzenie rozmów podczas jazdy
samochodem, pracy czy też spaceru. Możesz używać tylko jedną słuchawkę! Podziel się
muzyką z drugą osobą.

Wodoodporność klasy IPX7Pozwala na zanurzenie
w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra.
Możesz cieszyć się swoją ulubiona muzyką na plaży, basenie,nartach czy na wyprawę kajakiem.

ŁATWE ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH
Od teraz nie będziesz musiała szukać swojego smartfona w torebce. Jeśli zadzwoni, będziesz mogła go odebrać
zaledwie w chwilę przy użyciu jednego przycisku. Jakość rozmowy będzie doskonała, a to za sprawą słuchawek
wyposażonych w świetnej jakości mikrofon. Istotne jest to, aby urządzenie znajdowało się w zasięgu smartfona,
dzięki czemu nie straci łączności Bluetooth.
Obie słuchawki są wyposażone w mikrofony, co pozwala nawet na rozmowę telefoniczną w trzy osoby. Możesz
przekazać jedną słuchawkę, na przykład swojemu przyjacielowi podczas wspólnego spaceru
Dzięki przyciskom dotykowym masz kontrolę, możesz odbierać i odrzucać połączenia, przewijać utwory , jak

również regulować poziom głośności

Prostota i intuicyjna łączność
Wystarczy jeden dotyk, aby odblokować doskonałe funkcje słuchawek. Wystarczy, że jednym palcem dotkniesz
słuchawki, aby włączyć swoją ulubioną muzykę, odebrać połączenie albo aktywować asystenta głosowego. Jest to
bardzo intuicyjne rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą obsługę sprzętu.
Twoje słuchawki możesz połączyć ze smartfonem przy pomocy łączności Bluetooth. Trwa to zaledwie chwilę, a po
sparowaniu słuchawki automatycznie będą łączyć się z telefonem, gdy znajdą się w jego pobliżu. Jeśli zostaną
rozłączone, spróbują się połączyć automatycznie w przeciągu trzydziestu minut. W tym czasie, bez interakcji,
wejdą w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. Ponowne połączenie jest bardzo proste.
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