Plně Bezdrátová Bluetooth® Sluchátka | 6 Hodin Přehrávání
| Hlasové Ovládání | Dotykové Ovládání | Dlouhé Provedení |
Nabíjecí Pouzdro | Bílá
General information

Užijte si streamování hudby a telefonování s těmito
Nedis® plně bezdrátovými Bluetooth® 5.0 sluchátky s
hlasovým ovládáním. Dodávají se s nabíjecím pouzdrem
pro snadné nabíjení bez kabelů. Tato plně bezdrátová
sluchátka umožňují přehrávání po dobu až 6 hodin a
nabíjecí pouzdro poskytuje 3 další plná nabití. Měniče s
malou velikostí s průměrem 8 mm zajišťují prvotřídní
kvalitu zvuku. Dlouhé provedení umožňuje snazší vyjmutí
a také upoutá svým vzhledem. Jsou kompatibilní s
asistenty Google Assistant a Siri, takže je můžete požádat
o přehrání hudby, navigaci, online informace a spoustu
dalších věcí. Tato sluchátka jsou perfektním doplňkem
Vašeho života s chytrými zařízeními. Dotykové ovládání
Vám poskytne dokonalé uživatelské prostředí. Sluchátka
dodáváme se špunty do uší ve 3 velikostech, abychom
zajistili, že dokonale padnou každému uživateli a budou
vhodná pro každé použití.

Features

• Plně bezdrátové provedení - žádné problémy s kabelem

Sales information

• Maximální čas přehrávání až 6 hodin - pro zajištění

Order code:

HPBT5055WT

přehrávání hudby nebo telefonování

Product

Plně Bezdrátová Bluetooth® Sluchátka | 6

• Dotykové ovládání - umožňuje snadné ovládání

description:

Hodin Přehrávání | Hlasové Ovládání |

sluchátek špičkami prstů

Dotykové Ovládání | Dlouhé Provedení |

• Nabíjecí pouzdro - poskytuje 3 další plná nabití sluchátek

Nabíjecí Pouzdro | Bílá

• Okamžité připojení a párování - automatické připojení po

Packaging:

Dárková krabice s eurozávesem

prvním spárování

Brand name:

Nedis

• Vestavěný mikrofon - umožňuje handsfree volání
• Technologie Bluetooth® 5.0 - pro stabilní a čisté připojení
• Integrované dotykové ovládání - pro
pozastavení/přehrávání hudby, přijetí/odmítnutí/ignorování
hovorů nebo použití hlasového ovládání
• Nabíjení trvá pouze 1,5 hodiny - poté si můžete užít 6
hodin přehrávání
• Indikátor stavu baterie - nabíjecí pouzdro

Quantity

prostřednictvím LED kontrolky ukazuje, zda je baterie

1

50 mm

175 mm

80 mm

145 g

10

180 mm

190 mm

270 mm

1564 g

40

375 mm

220 mm

565 mm

6930 g

nabitá nebo ne

Specifications
Barva:

Bílá

Materiál:

Plastic

LxWxH (mm)

Weight

Zvukový výstup:

Stereo

Zástrčka:

USB

Mikrofon:

Vestavěný mikrofon

Typ baterie:

Built-In Lithium-Ion

Konektor:

Bluetooth

Jmenovitý výkon:

5V1A

Vstupní konektor:

1x USB-C™

Kmitočtová odezva:
Hz...20 kHz (±3 dB)
Plně
Bezdrátová 20
Bluetooth®
Sluchátka | 6 Hodin Přehrávání
Transmission power:
4 dBm
Pravda Wireless Stereo (TWS):
Ano
| Hlasové
Ovládání
| Dotykové Ovládání | Dlouhé Provedení |
Doba nabíjení:
1.5 h

Nabíjecí Pouzdro | Bílá

typy Sluchátka:

Do ucha

Sensitivity:

110 dB

Maximální doba přehrávání:

6 hrs

Impedance:

16 Ohm

Frekvenční rozsah:

2402 - 2480 MHz

Bluetooth verze:

v5.0

Driver Velikost:

8 mm

Travel Case:

No

Number of recharges:

3

Charging case capacity:

400 mAh

Kapacita baterie:

65 mAh

Package contents

Bezdrátová sluchátka
Nabíjecí pouzdro
Nabíjecí USB kabel
3x pár špuntů do uší (vel. S/M/L)
Průvodce rychlým spuštěním

