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Słuchawka bezprzewodowa - zestaw głośnomówiący YL-6S
 

Cena: 35,49 PLN

Opis produktu
 

Słuchawka bezprzewodowa - zestaw głośnomówiący YL-6S

 

Nowoczesny zestaw słuchawkowy do rozmów telefonicznych i słuchania muzyki.

Oryginalny design zestawu słuchawkowego to pierwsze co "rzuca" nam się
w oko gdy tylko spojrzymy na tę słuchawkę, co znacznie wyróżnia ją od
innych tego typu słuchawek.

 

Wygoda to główna cecha tego modelu zestawu słuchawkowego, bardzo
ważne w tym aspekcie produktu jest jego waga, która wynosi zaledwie 10 g,
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dodatkowo obrotowa o 180 stopni końcówka pozwala dostosować
słuchawkę do naszego ucha.

 

Można ją stosować zarówno do prawego jak i lewego ucha, co nie zawsze
jest spotykane w zestawach słuchawkowych.

 

Zestawem można "kierować" za pomocą rozpoznawania głosu - tylko w
SYSTEMIE IOS.

 

Długość pracy to pewność, którą otrzymujemy podczas zakupu tego
urządzenia, dzięki pojemnej baterii słuchawka wytrzymuje nawet do 200
godzin podczas czuwania, gdy jej używamy możemy bez ładowania
pracować na niej nawet do 19 godzin Gdy bateria ma już mało
energii otrzymam komunikat głosowy, który poinformuje nas o tym fakcie -
po czym należy ją naładować, czas ładowania to około 30 minut.

 

Zastosowany w niej Bluetooth 5.0 pozwala na automatyczne, bardzo szybkie
parowanie z innym urządzeniem. Zapewnia też blisko 4-krotnie większy
zasięg niż w urządzeniach z bluetooth 4 oraz 2 razy szybszy transfer niż w
wersji V4.2. Daje to możliwość szybszego wysyłania i odbierania znacznie
większej ilości danych.

 

Efektywny zasięg słuchawki to 10 metrów, w dalszych odległościach także
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działa jednak zależnie od terenu mogą występować komplikacje.

 

Słuchawkę cechuje świetna jakość dźwięku, bardzo dobry bas i odtwarzanie
wysokich i niskich tonów.

 

Wodoodporność IPX4 zapewnia ochronę przed zachlapaniem, spryskaniem
wodą bądź cieczą, deszczem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku
narażenia słuchawki na silny strumień wody bądź zanurzenie może zostać
ona uszkodzona.

Charakterystyka oraz parametry techniczne:

 

bluetooth 5.0 bardzo szybkie parowanie z telefonem
wodoodporna IPX4
szybkie ładowanie: 30 minut
zasięg: do 10 m
czas czuwania: 200 h
czas pracy: 19 h
Czułość mikrofonu:-40dB +/-2dB
luksusowy design
ergonomiczny kształt: znakomicie pasują do ucha
kompatybilne z Android, IOS, Windows
bateria o pojemności 180 mah
pasuje do lewego i prawego ucha
przycisk do odbierania i kończenia połączeń
przycisk do regulacji poziomu głośności
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obrotowa końcówka o 180 stopni
Protokół BT: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
Częstotliwość pracy: 20-2000Hz.
Pojemność Baterii: 180 mAh
Chipset: CSR8635
Interfejs ładowarki: Micro USB
Kolor: czarny

Zestaw zawiera:

Słuchawkę bezprzewodową
kabel USB
zapasowe, wymienne gąbki
instrukcję obsługi
opakowanie
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