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NAŁADUJ WSZĘDZIE
Xblitz Uni Pro 2 możesz naładować nawet we własnej kieszeni! Etui na te słuchawki bezprzewodowe służy 
również za powerbank z pojemnym akumulatorem. Możesz kilkukrotnie naładować zestaw słuchawkowy, nawet 
będąc z dala od innych źródeł zasilania.



POCZUJ WOLNOŚĆ
Słuchawki bezprzewodowe Xblitz Uni Pro 2 utrzymują 
się stabilnie w miejscu. Łączność Bluetooth pozwala Ci 

korzystać z zestawu w odległości do 10 metrów od 
sparowanego urządzenia, dając ci pełną swobodę 

działania.



BEZ POŚPIECHU
CZAS
PRACY 3-4 H

BEZ POŚPIECHU
CZAS
PRACY 3-4 H

Nie stresuj się stanem akumulatora słuchawek. 
Jedno pełne ładowanie zestawu pozwoli Ci cieszyć 
się dźwiękiem muzyki przez długie godziny.



MAŁY ROZMIAR
Słuchawki bezprzewodowe Xblitz Uni Pro 2 są naprawdę niewielkie, subtelne i poręczne. Możesz z łatwością zabrać je ze 
sobą w podróż, na ćwiczenia lub do pracy. Brak kabli to brak odwiecznych problemów z supełkami na przewodach!



AUTOMATYCZNE ŁĄCZENIE
Xblitz Uni Pro 2 wystarczy sparować z Twoim telefonem tylko raz. 
Ilekroć wyciągniesz słuchawki z etui, automatycznie połączą się one z 
Twoim urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth 5.0.



ROZMAWIAJ WYGODNIE
Dzięki mikrofonom wbudowanym w słuchawki nie musisz szukać 

telefonu, gdy ktoś do Ciebie dzwoni. Odbierz połączenie, naciskając 
na wielofunkcyjny przycisk jednej ze słuchawek Xblitz Uni Pro 2 i 

ciesz się rozmową. Słuchawki mogą też służyć do połączenia się z 
asystentem smart Twojego telefonu, takiego jak np. Siri. 



GŁĘBOKI BASS
Zadbaliśmy o to, byś mógł cieszyć się jak najlepszą jakością 
muzyki. Dlatego też słuchawki Xblitz Uni Pro 2 cechuje 
brzmienie głębokiego, czystego bassu.



DANE TECHNICZNE
Model: XBLITZ UNI PRO 2

Mikrofon:

Impedancja głośników słuchawek:

Częstotliwość pracy:

Wersja BT:

Czas rozmowy/słuchania muzyki (średnia głośność):

Czas pracy w trybie czuwania (standby):

Zasięg połączenia:

Czułość słuchawek:

Moc słuchawek:

Czas ładowania słuchawek i etui:

Pojemność akumulatorów słuchawek:

Pojemność akumulatora etui:

Napięcie akumulatorów:

DC in:

Wymiary (etui):

Waga (z etui):

Zawartość zestawu:

Kod produktu: 

TAK

16 ohmów

20Hz ~ 20KHz

5.0

3-4h

96h

10m

98dB

3mW

1-2h

40mAh

500mAh

3.7V

5V

54x54x27mm 

46g

słuchawki BT, etui do ładowania słuchawek,
kabel USB (do ładowania), instrukcja użytkowania

PN: XBL-AUD-SL007
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