Bluetooth ausinės ACME BH40
Foldable Bluetooth headset
Atsibodo ilgi ir nuolat susiraizgantys laidai? Siūlome Jums
bevieles ausines su mikrofonu „ACME BH40 Foldable
Bluetooth headset“, kuriose integruotas „Bluetooth“ ryšis,
todėl nesunkiai jas prijungsite prie kito šią technologiją
palaikančio prietaiso ir klausysitės muzikos nuotoliniu būdu.
Ausinės sukurtos specialiai Jums – turi integruotą mikrofoną,
todėl galėsite atsiliepti į skambučius jų net nenusiimdami;
reguliuojamas lankelis leis išsirinkti patogiausią dydį; ausinės
sulankstomos, todėl yra itin portatyvios ir visur lengvai telpa;
paminkštintos pagalvėlės itin patogios ilgai klausantis
muzikos. Be to, jas labai patogu ir paprasta naudoti – visi
valdymo mygtukai yra toje pačioje pusėje ir lengvai
pasiekiami viena ranka. Žinoma, ausinės taip pat pasižymi
aukštos kokybės garsu, stilinga išvaizda ir turi įkraunamą
bateriją, kuri leidžia muzikos klausytis per „Bluetooth“ ryšį
net iki 13 valandų.

Savybės
„Bluetooth“ ryšys
Lengva prijungti prie „Bluetooth“ ryšį
palaikančių prietaisų

Kokybiškas garsas
Natūralus visos Jūsų muzikos
skambesys

Portatyvumas
Ausinės sulankstomos, todėl visur
lengvai telpa

Reguliuojamas lankelis
Lengvai išsirinksite Jums patogiausią
lankelio dydį

Dedamos ant ausų
Nevargina ausų ilgai klausantis muzikos
bei nevisiškai izoliuoja pašalinius garsus,
kas itin patogu naudojant ausines darbo
vietoje ar einant gatve

Bluetooth ausinės ACME BH40
Foldable Bluetooth headset
Techninė specifikacija
Produkto linija

Right Now

Tipas

Dedamos ant ausų

Specialios funkcijos

„Bluetooth“ ryšys - lengva prijungti prie „Bluetooth“ ryšį palaikančių prietaisų
Portatyvumas - ausinės sulankstomos, todėl visur lengvai telpa
Skambinimo funkcija

Pakuotės turinys

Ausinės
Mikro USB laidas
Audio laidas su 3,5 mm jungtimi
Naudotojo vadovas

Spalva

Juoda

Kita

Įkrovimo laikas: iki 4 val.
Baterijos tarnavimo laikas nenaudojant: apie 100 val.
Muzikos klausymo trukmė: iki 13 val.
Pokalbio trukmė: iki 15 val.
Pagalvėlių medžiaga: dirbtinė oda
Lankelis: reguliuojamas, sulankstomas

Garantijos sąlygos

2 metai

Maitinimas

micro USB, 5 V DC

Baterija

Li-ion, 300 mAh

Mikrofonas

Yra

Garsiakalbiai

40 mm

Dažnių diapazonas

20–20 000 Hz

Jautrumas

113 dB ± 3 dB

Jungtys

3.5 mm/Bluetooth

Bluetooth

V4.0

Ordering Details

Shipping Specifications

Model

Bluetooth ausinės ACME BH40 Foldable Bluetooth headset

Inner carton, pcs

-

Prekės Nr.

140554

Master carton, pcs

-

EAN code

4770070875421

Pallet, cartons

-

Master carton weight Netto, kg

-

Master carton weight Brutto, kg

-

Product weight Netto, kg

-

Product weight Brutto, kg

-

Dimensions
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Dimensions (product) (D x W x H), mm

-

Dimensions (package) (D x W x H), mm

-

Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm

-

Dimensions (master carton) (D x W x H), mm

-

Volume of master carton, cbm

-

