
Słuchawka bezprzewodowa F810
Indeks: 177868 Producent: producent niezdefiniowany Kod producenta: 5905101590229

Cena: 102.83 zł

Opis

Słuchawka bezprzewodowa F810
Producent: Producent niezdefiniowany

Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth F810 z etui ładującym

Bezprzewodowa wygoda bez zbędnych kabli!

Wysokiej klasy bezprzewodowa słuchawka Bluetooth jest doskonałym partnerem podczas codziennej pracy. Słuchawka
została stworzona tak, aby mogła być noszona przez dłuższy czas i nie powodowała dyskomfortu. Bez względu na
temperaturę otoczenia. Dzięki Bluetooth 5.0 możesz w błyskawiczny sposób połączyć słuchawkę ze smartfonem.
Słuchawka jest odporna na warunki atmosferyczne, na zachlapanie i przypadkowe zanurzenie.

Główne cechy słuchawki:

System redukcji szumów CVCWykonane z wysokiej jakości materiałówRegulacja głośnościFunkcja zestawu
słuchawkowego BluetoothOdbieranie połączeńKompaktowy rozmiarWbudowany mikrofonWytrzymała bateria

Zawartość zestawu:

Słuchawka Bluetooth- F810Etui ładująceKabel USB do ładowaniaOryginalne opakowanieParametry techniczne:

Stan: NowyMarka: innaKolor dominujący: czarnyMateriał: tworzywo sztucznerodzaj słuchawek: douszneMikrofon:
takRegulacja głośności: takTransmisja sygnału: Bluetooth 5.0Czas czuwania (h): 180Zasięg (m): 10czas pracy (h): 5,5
hCzas prowadzenia rozmów: 5,5 hModel: F810Konstrukcja: półotwartaRezystancja: 32 ΩWodoodporność: IPX 5Czułość:
110 ± 3dbEfekty dźwiękowe HIFI

niepowtarzalne brzmienie!

Zastosowane nowoczesne membrany w połączeniu z systemem redukcji szumów, zapewniają niepowtarzalne wrażenia
słuchowe, wszystko po to, aby zapewnić Ci maksymalną jakość sygnału i zagwarantować doskonały dźwięk.Standard
Bluetooth 5.0

Wersja Bluetooth zapewnia bezproblemową i bezprzewodową pracę z najnowszymi urządzeniami wyposażonymi w moduł
Bluetooth. Warto dodać, że standardy Bluetooth są wstecznie kompatybilne, zatem nie ma znaczenia jaką wersję Bluetooth
masz w swoim urządzeniu. Słuchawki będą działać także z nim.Kompatybilność z systemami Android, iOS, Windows

Słuchawki można połaczyć z każdym urządzeniem wyposażonym w standrad Bluetooth. Niezależnie od tego czy będzie to
telefon, tablet czy komputer z Androidem, iOs, Windows, bez problemu je połaczysz. Pamiętaj jedynie o procesie
odpowiednio parowania słuchawek z urządzeniem.



Marka Strado

Model F810

Kolor dominujący czarny

EAN 5905101590229

Kod producenta 5905101590229

Materiał tworzywo sztuczne

Rodzaj słuchawek douszne

Konstrukcja półotwarta

Mikrofon tak

Regulacja głośności tak

Transmisja sygnału Bluetooth

Zasięg 10

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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