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Bezprzewodowe słuchawki
douszne TWS Kruger&Matz M2
Cena

130,00 zł

Dostępność

dostępny

Numer katalogowy

KMPM2

Kod EAN

5901890065375

Producent

Kruger&Matz

Opis produktu
Pełna swoboda dźwięku
Zastanawiasz się czym charakteryzują się słuchawki true wireless? Są to modele całkowicie bezprzewodowe – łączą się za pomocą Bluetooth nie
tylko z telefonem, ale także między sobą. Wybierz słuchawki bezprzewodowe dokanałowe Kruger&Matz M2 i poczuj pełną swobodę!

Bez zakłóceń
Nie wiesz jakie słuchawki bezprzewodowe wybrać? Koniecznie sprawdź dokanałowe słuchawki Kruger&Matz M2, wykorzystujące technologię
Bluetooth 5.0. Jest to gwarancja nie tylko stabilnego połączenia, ale również niskiego poboru energii.

Poczuj głębię brzmienia
Jeśli myślisz, że słuchawki na Bluetooth oferują niższą jakość dźwięku niż modele przewodowe, to znaczy, że nie miałeś okazji sprawdzić
Kruger&Matz M2. Słuchawki te zapewniają czyste i głębokie brzmienie, porównywalne do klasycznych modeli z kablem.

Wyraź siebie
Najlepsze słuchawki bezprzewodowe to oczywiście takie, które zapewnią Ci nie tylko relaks z ulubioną muzyką, ale także zwiększoną
funkcjonalność. Kruger&Matz M2 posiadają wbudowany mikrofon, dzięki czemu mogą zastąpić zestaw słuchawkowy do samochodu.
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Wszystko pod kontrolą
Chcesz odebrać połączenie albo zmienić piosenkę? Nie musisz za każdym razem wyciągać telefonu z kieszeni. Choć nie widać tego na pierwszy
rzut oka, słuchawki bezprzewodowe M2 posiadają wielofunkcyjny przycisk sterujący, który umożliwia wygodne zarządzanie muzyką i
połączeniami.

Na odległość
Lubisz aktywnie spędzać czas? Słuchawki BT Kruger&Matz M2 są właśnie dla Ciebie. Sprawdzą się one nie tylko podczas joggingu czy jazdy na
rowerze, ale także na siłowni. Ich 10-metrowy zasięg sprawia, że możesz odłożyć telefon na bok i ćwiczyć w towarzystwie ulubionej muzyki.

Poręczne doładowanie
Zapomnij o częstym podłączaniu do ładowarki – wybierz słuchawki bezprzewodowe z etui ładującym, który znacznie wydłuży ich czas działania.
Miej pewność, że Twoje słuchawki są dobrze chronione i zawsze gotowe do użycia.

Rozmiar głośnika: 13 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancja: 32 Ohm
Stosunek S/N: >=80 dB
THD: = SPL (Sound pressure level): 110 dB ±3 dB
Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, HFP
Wbudowany mikrofon
Czułość mikrofonu: 110±3 dB
Obsługa połączeń głosowych
Odtwarzanie muzyki
Czas pracy podczas odtwarzania muzyki / rozmów: do 4 h
Czas pracy w trybie czuwania: do 80 h
Pojemność baterii: 30 mAh (słuchawki); 500 mAh (etui)
Napięcie ładowania: 5 V / 1 A
W zestawie: etui z funkcją ładowania, kabel USB, instrukcja obsługi
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