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[JEDŹ BEZPIECZNIE]
blitz X600 Light pozwoli Ci skupić się na drodze podczasX

rozmów telefonicznych uwalniając jednocześnie Twoje ręce
od słuchawki telefonu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich
bliskich. Pokonuj pewnie każdy kilometr pozostając w kontakcie
ze światem! 



[UWOLNIJ DŹWIĘK]
blitz X600 Light zapewnia najwyższą jakość dźwięku X

podczas prowadzenia rozmów telefonicznych jak i podczas
słuchania muzyki. Dźwięk jest czysty i donośny, a mikrofon
podczas pracy korzysta z redukcji szumów, dzięki czemu 
komunikacja jest bardzo komfortowa dla obu stron. 

[REDUKCJA SZUMÓW]
Dzięki redukcji szumów Twój 

rozmówca będzie słyszeć Cię głośno
i wyraźnie. 



[ERGONOMICZNY KLIPS][ERGONOMICZNY KLIPS]
Metalowy zaczep pozwalaMetalowy zaczep pozwala

na łatwe zamocowanie zestawu.na łatwe zamocowanie zestawu.

[ERGONOMICZNY KLIPS]
Metalowy zaczep pozwala

na łatwe zamocowanie zestawu.

[PORT MICROUSB]
Uniwersalny Port MicroUSB

ułatwia ładowanie. 

[MAŁY ROZMIAR]
Zestaw głośnomówiący blitz X600 LightX

dzięki swoim niewielkim rozmiarom - znajdzie
miejsce w każdym samochodzie.

[WYGODNE PRZYCISKI]
Dzięki dużym przyciskom
obsługa blitz X600 LightX
jest niezwykle prosta i nie
utrudnia prowoadzenia pojazdu



[GOTOWY DO UŻYCIA]
blitz X600 Light jest przygotowany do natychmiastowego użycia.X

Komunikacja zestawu odbywa się za pomocą bluetooth. 
Instalacja ma miejsce tylko raz. Za każdym razem, gdy 
włączysz urządzenie - parowanie z Twoim telefonem
nastąpi automatycznie.

B
[BLUETOOTH v5.0] [FUNKCJA POWIADOMIEŃ]

Bądź na bierząco i odsłuchuj
powiadomienia z telefonu na

blitz X600 Light.X



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz X600 Light X

Wersja Bluetooth:

Częstotliwość pracy:

Zasięg:

Wspierane technologie:

Czas rozmów / Tryb czuwania

Mikrofon / Głośnik:

SNR:

Temperatura pracy:

Zasilanie:

Bateria:

Czas ładowania baterii:

Wymiary / Waga

5.0

2.402 GHz – 2.480 GHz

do 10 metrów

HFP, A2DP, AVRCP, FMP, 
HRP, HRS, HTP, HTS, IAS, LLS

do 16 godzin / do 700 godzin 

HD / 2W (8 Ohm)

>70 dB

-10 do 55°C

DC 12V / 5V 500mAh micro USB

wbudowana 600 mAh (litowo-jonowa)

ok. 2 do 3 godzin

118x43x18mm / 75g
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