LAMAX Beat Bluetooth Headsetek és Hangszórók : LAMAX Beat Elite Bluetooth fejhallgat

LAMAX Beat Elite Bluetooth fejhallgató

Elegáns fejhallgató, prémium min?ség? anyagokból. Tökéletes hangzás, és megbízható, Bluetooth 4.1 vezeték nélküli kapcsolat. Akár 20 óra
használat, egy feltöltéssel. Energiatakarékos, audió kábeles csatlakozási lehet?ség. Hajtsa össze, és tárolja a mellékelt kemény tokban.
Elegáns fejhallgató, prémium min?ség? anyagomból. Tökéletes hangzás, és megbízható, Bluetooth 4.1 vezeték nélküli kapcsolat. Akár 20 óra
használat, egy feltöltéssel. Energiatakarékos, audió kábeles csatlakozási lehet?ség. Hajtsa össze, és tárolja a mellékelt kemény tokban.

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:
Alapár áfával együtt: 26 900 Ft
Ár kedvezménnyel: 21 181 Ft
Ár: 26 900 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül: 21 181 Ft
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Kedvezmény:
Áfa összege: 5 719 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l
Gyártó: Lamax

Leírás
Tegye az unalmas napi feladatokat, szórakozássá!

Merítsen inspirációt, az LAMAX Beat Elite E-1 letisztult formavilágából és professzionális hangmin?ségéb?l. Tapasztalja meg a prémium min?ség? LAMAX Beat Elite E-1 fels? kategóriás hangmin?ségét, és a vezeték nélküli technológia adta szabadságot! Töltse meg élettel az unalmas napi rutinokat.

Csak zene, és semmi más

A LAMAX Beat Elite E-1 fejhallgató valóságh? hangzásáért és a küls? hangok teljes kizárásáért, a kiváló párnázás felel, aminek köszönhet?en többé nem megzavarni semmi az zene élvezetében. A Bluetooth 4.1 technológia segítségével egyszer?en csatlakozhat telefonhoz, vagy számítógéphez 10 méteres körzetben. A jobb fülcsészén található vezérl?gombokkal vezérelheti telefonját közvetlenül az eszközr?l, és a beépített mikrofon segítségével akár telefonhívásait is lebonyolíthatja. Semmi sem állhat az útjába.

Bírja szusszal

Mindegy, hogy épp kikapcsolódni szeretne, vagy motivációt merítene a zenéb?l, az Elite E-1 fejhallgató állni fogja a sarat. A nagy kapacitású akkumulátornak köszönhet?en, egyetlen töltéssel akár 20 órán keresztül hallgathat zenét. Ha lemerült az akkumulátor, csak csatlakoztassa telefonját az eszközhöz audió kábellel, és használja úgy, mint egy hagyományos fejhallgatót. Használat után, hajtsa össze, és tárolja a mellékelt kemény tokban.

Vezeték nélküli technológia Bluetooth v4.1
Támogatott profilok HFP v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Multipoint párosítás 2 x HFP, 2 x A2DP
Max. illesztési távolság Akár 10 méter
Akkumulátor 3.7V Lítium-polimer 450 mAh
Lejátszási id? Akár 20 óra
Készenléti id? Akár 1 hónap
A csomag tartalma
Fejhallgató
Micro USB tölt?kábel
3.5mm jack audió kábel
Hord táska
3db LAMAX Beat matrica
Felhasználói kézikönyv
Biztonsági utasítások
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