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PRAWDZIWIE
BEZPRZEWODOWE

    Poczuj wolność dzięki prawdziwie bezprzewodowym 
  słuchawkom dousznym Xblitz UNI PRO 1. Bez zaplątanych 
 kabli, bez zbędnych wtyczek — cały zestaw to tylko 
dwie małe pchełki.



PROSTA
KOMUNIKACJA
Xblitz Uni Pro 1  wystarczy sparować z Twoim 
telefonem tylko raz. Ilekroć wyciągniesz słuchawki z 
ich etui, połączą się one automatycznie z Twoim 
urządzeniem mobilnym z użyciem Bluetooth 5.0.



Słuchawki bezprzewodowe Xblitz Uni Pro 1 
są naprawdę drobne, subtelne i poręczne. 
Możesz bez problemu zabrać je ze sobą na 
ćwiczenia, do pracy lub w podróż. 

ZAWSZE Z TOBĄ



MOCNY BASS
Zadbaliśmy o jak najlepszą jakość muzyki. 
Dlatego też słuchawki Xblitz Uni Pro 1 
cechuje głęboki, czysty bass.



ULUBIONA MUZYKA
Słuchawki bezprzewodowe Xblitz Uni Pro 1 utrzymują 

się stabilnie w Twoich uszach. Możesz cieszyć się 
dźwiękiem Twoich ulubionych melodii w odległości do 

10 metrów od twojego telefonu dzięki łączności 
Bluetooth.



ROZMAWIAJ 
WYGODNIE
Dzięki mikrofonom wbudowanym w słuchawki 
nie musisz szukać telefonu w Twojej torbie, gdy 
ktoś do Ciebie dzwoni. Odbierz połączenie, 
naciskając na wielofunkcyjny i wygodny przycisk 
na jednej ze słuchawek Xblitz Uni Pro 1 i ciesz 
się rozmową z drugą osobą. Zestawu możesz 
również użyć do połączenia się z asystentem 
smart zainstalowanym na twoim telefonie, jak 
na przykład Siri.



ETUI ŁADUJĄCE
Słuchawki bezprzewodowe Xblitz UNI PRO 1 będą się ładować, ilekroć schowasz je do swojej torby lub kieszeni! 
Etui zestawu służy za dodatkowy powerbank, dzięki któremu nigdy nie zostaniesz bez muzyki.



DANE TECHNICZNE
Model: XBLITZ UNI PRO 1

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

120h

10m

98dB

3mW

1h

50mAh

350mAh

3.2 - 4.2V

5V

67x25x27mm 

35g

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

PN: XBL-AUD-SL006


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9

