
Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem
BH214 Bluetooth, nauszne (eco / e-commerce
edition) kolor piaskowy
Indeks: 143982 Producent: ACME EUROPE Kod producenta: 335351

Cena: 118.49 zł

Opis

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem BH214 Bluetooth,
nauszne (eco / e-commerce edition) kolor piaskowy
Producent: ACME Europe

Właściwości
Opis ACME BH214 Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth nauszne, kolor piaskowy (eco / e-commerce edition)
Powszechnie uważa się, że małe słuchawki nauszne to kompromis pomiędzy wygodą a funkcjonalnością. Są
mniejsze niż typ nauszny z wielkimi nausznikami i zwykle mają również mniej funkcji. Nie w tym przypadku.
Słuchawki bezprzewodowe ACME BH214 są w pełni zaopatrzone w wysokiej jakości dźwięk, baterię, która
wystarcza na 60 godzin i przycisk do wzmocnienia basów, który poprawi słuchowe doznania. Uwolnij się od
koszmaru splątanych kabli i ciesz się łatwym, bezprzewodowym parowaniem Bluetooth. Z łatwością przełączaj
się między urządzeniami, koniec z ciągłym parowaniem/rozłączaniem, słuchawki są wyposażone w przydatną
funkcję multilink. A kiedy już skończysz słuchać muzyki, po prostu złóż słuchawki, aby zajmowały tylko
połowę miejsca! Nieprzerwane odtwarzanieCiesz się do 60 godzin nieprzerwanej muzyki przy pełnym
naładowaniu Przekręć, aby odtworzyć/wstrzymaćPrzekręcenie nauszników do wewnątrz natychmiast
wstrzymuje muzykę Łączność BluetoothŁatwe bezprzewodowe parowanie z włączonymi urządzeniami Obsługa
jedną ręką Łatwa i szybka kontrola odtwarzania muzyki Można składaćZaoszczędź miejsce w torbie dzięki
złożeniu słuchawek Przycisk wzmocnienia basówDba o to, aby wszystkie bity brzmiały jak najlepiej
Wbudowany akumulatorPowala na do 60 godzin słuchania muzyki Komfortowe muszle słuchawek Delikatne,
komfortowe muszle słuchawek zpaewniają komfort podczas nawet długiego użytkowania Multilink Słuchawki
mogą być sparowane z 2 urządzeniami jednocześnie. Koniec z ponownym łączeniem po przejściu z telefonu
na laptopa Edycja ECO / E-COMMERCESłuchawki serii BH214 (wszystkie modele) pakowane są tylko w pro-
ekologiczne opakowania transportowe (szare, wzmacniane, z kolorowymi naklejkami z informacjami o
produkcie). Wystarczy dokleić list przewozowy i można wysyłać paczkę co pozwala zapewnić
najkorzystniejszą cenę.Produkty nie posiadają kolorowego opakowania retailowego. Wielkość opakowań
została przystosowana do najczęściej używanych formatów przesyłek i paczkomatów. Ponadto, po
rozpakowaniu nie trzeba opakowań dzielić na różne typy materiałów, aby je poprawnie zutylizować i zadbać o
czystość Planety. 
Przeznaczenie (słuchawki) Telefonia internetowa
Przeznaczenie (słuchawki) Muzyka
Przeznaczenie (słuchawki) Telefonia komórkowa
Konstrukcja (słuchawki) Nauszne
Konstrukcja (słuchawki) Z muszlami nausznymi
Technologie (słuchawki) Hands-free
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth



Marka inna

Model Inny

Kolor dominujący żółty/złoty

Rodzaj słuchawek nauszne

EAN 4770070882207

Kod producenta 335351

Szerokość produktu 0

Wysokość produktu 0

Głębokość produktu 24

Waga produktu 147

Regulacja głośności tak

Mikrofon tak

Impedancja 16

Załączone
wyposażenie

Kabel ładujący USB-A USB-C (35 cm);

Stan Nowy

Konstrukcja inna

Złącza 1 x USB (Type C)
Dźwięk (słuchawki) Stereo
Kontrola dźwięku Regulacja głośności
Kontrola dźwięku Odbieranie/Wyciszanie połączenia
Funkcje bluetooth Multipoint
Funkcje bluetooth HFP (Hands-Free Profile)
Funkcje bluetooth AVRCP (Sterowanie bezprzewodowe)
Funkcje bluetooth A2DP (Transmisja stereo)
Impedancja 16
Pasmo przenoszenia (min.) 20
Pasmo przenoszenia (maks.) 20000
Mikrofon Tak
Mikrofon Wbudowany
Zasięg 10
Kolor (wyliczeniowy) Piaskowy
Waga 0.147
Akcesoria w zestawie Kabel ładujący USB-A USB-C (35 cm)
Pozostałe parametry Wielkość przetworników: 40 mm Połączenia: Typ C, Bluetooth Wersja Bluetooth: V5.0
Zasięg pracy bezprzewodowej: do 10 m Zasilanie: załączonym kablem USB-C Typ-C, 5 V DC Mikrofon:
wbudowany, czułość: 102 +/-3 dB Czas ładowania: do 1,5 godziny Czas czuwania: około 1 000 h Czas
odtwarzania: do 60 h Czas rozmowy: do 60 h Powłoka poduszek: materiał skóropodobny Pałąk na głowę:
regulowany, składany Funkcja multiconnect pozwala na podłączenie do 2 urządzeń jednocześnie i
błyskawiczne przełączanie się pomiędzy nimi Wygodne muszle zostały pokryte miękkim materiałem
skóropodobnym (skóra ekologiczna) Posiadają umieszczone na muszli słuchawki pełne sterowanie muzyką
(start/stop, następny utwór/poprzedni utwór) oraz obsługę połączeń telefonicznych oraz
(odbieranie/odrzucanie/kończenie połączenia/wybieranie ostatniego połączenia) Można również wywoływać
asystentkę głosową Wbudowany system podbicia basów wzbogaca dźwięk zaś technologia wygodnego,
błyskawicznego, automatycznego łączenia się z urządzeniem znacząco zwiększa komfort użytkowania i
oszczędza czas

Parametry



Zdjęcia
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