
Słuchawki bezprzewodowe WI-SP500 Białe
Indeks: 115168 Producent: SONY Kod producenta: WI-SP500 white

Cena: 250.92 zł

Opis

Słuchawki bezprzewodowe WI-SP500 Białe
Producent: Sony

Właściwości
Opis Douszne słuchawki sportowe WI-SP500Zaprojektowane z myślą o ruchu nieograniczonym
przewodamiĆwicz bez utrudniających ruchy kabli. Te wygodne i dyskretne słuchawki wyróżniają się prostą,
lekką konstrukcją. Dobrze trzymają się w uszach na treningu i na ulicy, a ich obsługę umożliwiają przyciski na
wkładkach dousznych.Łączność BLUETOOTH Odtwarzaj bezprzewodowo przez połączenie
Bluetooth.Słuchanie od jednego dotknięcia dzięki NFC  Dotknij urządzeniem z technologią NFC znaku N na
obudowie, aby szybko nawiązać połączenie. Usłysz swoje otoczenie dzięki przetwornikom typu
otwartegoPrzetworniki akustyczne typu otwartego pozwalają usłyszeć dźwięki otoczenia wraz z muzyką, dzięki
czemu nadal możesz usłyszeć to, co dzieje się wokół ciebie. Doskonałe do treningów na zewnątrz i biegów,
podczas których trzeba zachować czujność. Trenuj bez obawWygodne, bezpieczne i odporne na pot słuchawki
WI-SP500 zostały zaprojektowane z myślą o sporcie i treningach. Tak dla muzyki, nie dla potu Standard IPX4
oznacza, że słuchawki są odporne na zachlapanie i działanie potu.  Ty się poruszasz, słuchawki nie  
 Ergonomiczne wkładki douszne, odpowiadające za bezpieczne i wygodne dopasowanie słuchawek,
wyróżniają się gumowymi wgłębieniami, dzięki czemu pozostają na swoim miejscu, nawet jeśli się
spocisz.Przetworniki akustyczne typu otwartego umożliwiają wygodne słuchaniePrzetworniki akustyczne typu
otwartego słuchawek WI-SP500 dokładnie przylegają do uszu bez całkowitego wypełniania ich, pozwalając na
wygodne słuchanie ulubionej muzyki bez względu na rodzaj uprawianego sportu.Ciesz się bezprzewodową
swobodą Odbieraj połączenia i wydawaj polecenia głosowe, nie przerywając swoich zajęć. Jeden przycisk,
niezajęte ręce Dzięki wbudowanemu mikrofonowi możesz zostawić swój telefon i odbierać połączenia za
dotknięciem przycisku, aby prowadzić rozmowy bez użycia rąk. Asystenty głosowe uaktywniane
przyciskiemWydawaj polecenia asystentom głosowym Aktywuj asystenta głosowego na swoim urządzeniu z
systemem Android lub iOS wystarczy przytrzymać przycisk na słuchawkach. Dzięki temu uzyskasz pomoc lub
informacje bez przerywania treningu.Pełne bezpieczeństwoZadbaj o bezpieczeństwo słuchawek, kiedy ich nie
używasz. Dyskretny i kompaktowy futerał do przenoszenia umożliwia łatwe i bezpieczne przechowywanie
słuchawek.Do 8 godzin pracy Możliwość kilku wyjść na salę gimnastyczną bez konieczności ładowania dzięki
nawet 8 godzinom odtwarzania po jednym ładowaniu.
Przeznaczenie (słuchawki) Telefonia komórkowa
Przeznaczenie (słuchawki) Muzyka
Konstrukcja (słuchawki) Douszne
Technologie (słuchawki) Hands-free
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Komunikacja bezprzewodowa NFC
Złącza 1 x USB
Dźwięk (słuchawki) Stereo
Kontrola dźwięku Regulacja głośności
Kontrola dźwięku Odbieranie/Wyciszanie połączenia



Marka Sony

Model Sony WI-SP500

Kolor dominujący biały

Rodzaj słuchawek douszne

EAN 4548736069640

Kod producenta wi-sp 500

Waga produktu 18

Mikrofon tak

Regulacja głośności tak

Transmisja sygnału Bluetooth

Stan Nowy

Funkcje bluetooth A2DP (Transmisja stereo)
Funkcje bluetooth AVRCP (Sterowanie bezprzewodowe)
Funkcje bluetooth HFP (Hands-Free Profile)
Funkcje bluetooth HSP
Pasmo przenoszenia (min.) 20
Pasmo przenoszenia (maks.) 20
Mikrofon Tak
Zasięg 10
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Waga 18
Akcesoria w zestawie Przewód USB micro Wkładki douszne (rozmiar S/M) Uchwyt do przenoszenia
Pozostałe parametry Czas ładowania akumulatora: ok. 2 godzin Sposób ładowania akumulatora: USB Czas
pracy akumulatora (ciągłe odtwarzanie muzyki): maks. 8 godzin Czas pracy akumulatora (oczekiwanie): maks.
200 godzin

Parametry

Zdjęcia
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