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OBSŁUGA SŁUCHAWEK:

- Przesuń biały przełącznik S w dół aby włączyć tryb Stereo
- Przesuń biały przełącznik S w górę, aby wyłączyć tryb Stereo
- Aby zwiększać głośność stopniowo przesuwaj suwak w pozycję +
- Aby zmniejszać głośność stopniowo przesuwaj suwak w pozycję - Aby całkowicie wyciszyć słuchawki przesuń suwak maksymalnie w pozycję - Aby odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne wciśnij przycisk z logo słuchawki
- Wbudowany mikrofon znajduje się obok przycisku odbierania połączeń

SŁUCHAWKI PRZEWODOWE STEREO
model: ZS27D/E

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wysokiej jakości słuchawki sportowe, douszne - z hakiem na ucho. Idealne rozwiązanie problemu słuchawek
wypadających z uszu podczas uprawiania sportu. To świetny i bardzo praktyczny gadżet dla osób aktywnych oraz
wszystkich tych którzy cenią sobie wygodę użytkowania sprzętu. Silikonowe wkładki douszne wygłuszają dźwięki
docierające z zewnątrz podnosząc jakość odtwarzanej muzyki. Przemyślana konstrukcja czyni je odpornymi na
pot oraz warunki pogodowe! Posiadają klasę wodoodporności IPX5! Słuchawki są bardzo lekkie i kompaktowe,
dzięki czemu łatwo je przenosić kiedy z nich nie korzystamy. Co najważniejsze, wyposażone zostały w odporny
na uszkodzenia kabel, dzięki czemu
Cechy produktu:
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•
•
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•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Wygodne haki na ucho umożliwiają ich wykorzystanie przez osoby aktywne!
Słuchawki posiadają przyciski fizyczne które ułatwiają sterowanie muzyką!
Posiadają mikrofon z regulacją głośności co umożliwia prowadzenie rozmów głosowych!
Oferowane słuchawki są też idealnym rozwiązaniem dla osób jeżdżących na rowerze.
Silikonowe wkładki douszne oraz redukcja szumów doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz
pozwalając cieszyć się użytkownikowi doskonałej jakości dźwiękiem!
Elastyczna konstrukcja sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu ucha.
Słuchawki są niezwykle lekkie i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmą mało miejsca w torbie
czy kieszeni.
Wygodne, fizyczne przyciski funkcyjne ułatwiają korzystanie z urządzenia.
Odporne na trudne warunki atmosferyczne oraz pot. Klasa wodoodporności IPX5!
Idealnie nadają się na prezent!

Specyfikacja:
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Komunikacja: kabel (słuchawki przewodowe)
Materiał: tworzywo sztuczne
Pasmo przenoszenia dźwięku: od 20 Hz do 22 kHz
Funkcja redukcji szumów
Wbudowany mikrofon z regulacją głośności!
Typ złącza: Mini-Jack 3,5 mm
Czułość: ok. 96 ± 3dB
Impedancja: 16 Ω
Długość kabla: 125 cm (z oplotem odpornym na uszkodzenia)
Kolor: biały / czarny

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

