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Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi
True Wireless Earbuds Basic S SKLEP
KOZIENICE RADOM
Cena brutto

99,00 zł

Cena netto

80,49 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

23319

Kod producenta

Mi True Wireless Earbuds Basic S

Producent

Xiaomi

Opis produktu
True Wireless Earbuds Basic S
Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth.
Obsługa Bluetooth 5.0, automatyczne połączenie w kilka sekund. Po prostu wyciągnij słuchawki douszne z etui i gotowe.
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Zupełnie nowy sposób automatycznego
łączenia.
Doskonałe bezprzewodowe wrażenia. Proces parowania
trwa zaledwie kilka sekund, Słuchawki douszne są gotowe
do użycia zaraz po zainstalowaniu. Porzucenie klasycznego
kabla z elementów dousznych ułatwia korzystanie. Załóż
słuchawki i ciesz się nieograniczonym dźwiękiem.
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Kompaktowe słuchawki z Bluetooth 5.0

Całkowicie stabilne połączenie i płynna
transmisja danych.
Słuchawki zapewniają szybsze i stabilniejsze połączenie. Mi
True Wireless Earbuds Basic S zostały wyposażone w
najnowszy chip Bluetooth 5.0, dzięki czemu prędkość
przesyłania danych jest do dwóch razy większa niż w
poprzedniej generacji. Szybsze i stabilniejsze połączenia
oraz nowy tryb niskiego opóźnienia dla graczy.

Przetworniki 7.2mm i redukcja szumów DSP

Wzorowe odwzorowanie dźwięku i jeszcze
wyraźniejsze rozmowy.
Dynamiczny przetwornik 7,2 mm wspomagany technologią
aktywnej redukcji szumów DSP. Mi True Wireless Earbuds
Basic S jest wyposażony w przetwornik o wielkości 7,2 mm,
który wytwarza głęboki dźwięk o niskiej częstotliwości, a
także miękkie i gładkie tonacje średniej i wysokiej
częstotliwości. Kompaktowa konstrukcja obejmuje również
funkcję aktywnej redukcji szumów DSP, znacznie
poprawiającą jakość połączeń głosowych. Słuchawki
wytłumią hałas otoczenia, dzięki czemu Twój głos staje się
wyraźnie lepiej słyszalny.
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Słuchawka waży jedyne 4,1g.
Łatwa regulacja, wygodne noszenie. Nie wypadają z uszu.
Bezprzewodowe słuchawki douszne Mi True Wireless Basic
S są super lekkie i przy wadze zaledwie 4,1 grama
zapewniają pełen komfort użytkowania. Nigdy więcej nie
martw się, że słuchawka wypadnie. Dzięki trzem różnym
rozmiarom wkładek z łatwością dopasujesz słuchawki do
swojego ucha. Słuchaj muzyki w dowolnym miejscu i ciesz
się płynnym, nieprzerwanym dźwiękiem, niezależnie od
tego, czy biegasz, ćwiczysz, czy podróżujesz.

Aż 4 godziny przy jednorazowym użyciu.

Etui ładujące pozwala na szybkie
ładowanie słuchawek i zapewnia pracę
zestawu do 12 godzin.
Etui jest również ładowarką, dzięki czemu wygodnie,
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bezprzewodowo naładujesz zestaw słuchawkowy. Duża
bateria w etui pozwoli na dodatkowe, dwukrotne ładowanie
słuchawek i zapewnia pojemność pozwalającą na łączną
pracę do 12 godzin!

Kontrola pod jednym przyciskiem
Dotknij, aby odebrać połączenie przychodzące. Dotknij
ponownie, aby zakończyć.
Przytrzymaj przez 1 s, aby odrzucić połączenie
przychodzące.
W trybie gotowości dotknij przycisku wielofunkcyjnego, aby
odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie muzyki.
Dotknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny w trybie
gotowości, aby aktywować Siri lub asystenta głosowego
Google.
Kliknij trzykrotnie, aby aktywować tryb gry i zmniejszyć
opóźnienie transmisji.

Funkcje Mi True Wireless Earbuds Basic S
Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na jednej ze
słuchawek, aby włączyć pomoc głosową i uzyskać
wskazówki. Możesz skupić się na jeździe, wiedząc, że
Twoja pomoc głosowa zadbała o trasę. Spotkanie z
przyjaciółmi na lunch? Za pomocą obsługi głosowej możesz
zawczasu wysyłać wiadomości do znajomych.

wygenerowano w programie shopGold

SPECYFIKACJA

Producent
Model
Rodzaj produktu

Mi True Wireless Earbuds Basic S TWSEJ05LS
Słuchawki bezprzewodowe

Typ słuchawek

Dokanałowe

Kompatybilność

Android
iOS

Funkcje

Przycisk wielofunkcyjny
Automatyczne włączanie i parowanie
Automatyczne wyłączanie po 5 min bezczynności
Wyświetlanie stanu baterii z poziomu smartfona

Łączność

Bluetooth 5.0

Protokoły

HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Zasięg
Wbudowany mikrofon
Pojemność baterii

Czas pracy na baterii

Czas ładowania

Kolor
Wymiary

Waga

Dodatkowe informacje

Zestaw
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Xiaomi

do 10 m
Tak
Opakowanie: 300 mAh
Pojedyncza słuchawka: 43 mAh
do 4 h
do 12 h (z etui ładującym)
Słuchawki: do 1,5 h
Opakowanie: do 2 h
Czarny
Pojedyncza słuchawka: 26,65 × 16,4 × 21,6 mm
Opakowanie: 62 × 40 × 27,2 mm
4,1 g (pojedyncza słuchawka)
35,4g z opakowaniem
Bezpieczne i wygodne dopasowanie
Przenośna i bezprzewodowa konstrukcja
Słuchawki
Opakowanie ładujące
2 pary silikonowych wkładek dousznych (S, L)
Instrukcja obsługi

