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SŁUCHAWKI
BEZPRZEWODOWE
RUBICON SLURBN003 i12
Black
Cena

79,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

V2B-SLURBN003

Kod producenta

SLURBN003

Kod EAN

5916312030602

Opis produktu

Oryginalne słuchawki bezprzewodow
Rubicon z powerbankiem

Kupując ten model RUBICONA, masz pewność wysokiej jako

Ponieważ właścicielem RUBICONA jest producent marki B
produkujący szwajcarskie zegarki.
Wysoka jakość GWARANTOWANA

Zapewniamy serwis gwarancyjny w autoryzowanym punk
terenie Polski.

Słuchawki bezprzewodowe i12 możesz połączyć
ze swoim Smartfonem, zegarkiem
IPHONE SAMSUNG HUAWEI LG NOKIA i wiele innych ...
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Kompatybilny z: system Android 5.0 i nowszy Windows oraz iOS 8.0 i
nowszy.
Pamietaj! Nie marka smarfonu jest ważna, tylko oprogramowanie tego telefonu, w celu sparownaia z tymi słuchawkami.
Sparowanie przebiega za pomocą bluetooth.
Zasięg działania bluetooth to od 10 do 15 metrów od urządzenia nadającego sygnał.

Słuchawki bezprzewodowe
powerbankiem Rubicon i12

Oficjalna Polska dystrybucj

Opis produktu:

Gwarancja: 12 miesięc
Pojemność słuchawek
Pojemność powerbanka: 300mAh

Czas pracy:

czas rozmowy: 2odtwarzania: 2-3h, czas czuwania: do 6h

Kompatybilność:

Android
iOS 8.0 i nowszy, Windows, bluetooth 5.

Słuchawki: tworzywo s
o podwyższonej odporno

Powerbank: tworzywo
podwyższonej odpornoo
Natężenie dźwięku: 11
Częstotliwość pracy: 20Hz

Antyalergiczny: Tak - n
zawiera niklu

Kolorystyka:

Powerbank / etui: różo
Słuchawki: różowe

Unikalny i wyjątkowy wygląd
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Niezwykle wygodne o nowoczesnym designu bezprzewodowe słuchawki
z powerbankiem.

Słuchawki
Idealnie wyprofilowany kształt sprawia, że możesz z nich korzystać w
każdym momencie.

Powerbank
Ładuj swoje słuchawki wszędzie i o każdej porze dnia.

Funkcje:
Użytkowanie dwóch słuchawek:

odtwarzanie/ pauza
uruchomianie/ wyłączanie

Czynności

następny utwór

Użytkowanie dwóch słuchawek:

poprzedni utwór
pogłośnienie
przyciszanie

L lub P: dotknij 1 raz

asystent głosowy

L lub P: przytrzymaj 5 sekund

odbieranie połączenia
odrzucanie połączenia

L: dotknij 3-krotnie
P: dotknij 3-krotnie
L: dotknij 2-krotnie
P: dotknij 2-krotnie
L lub P: przytrzymaj 2 sekundy

Użytkowanie jednej słuchawki:

L lub P: dotknij raz
Przytrzymaj

odtwarzanie/ pauza
uruchomianie/ wyłączanie
następny utwór
asystent głosowy
odbieranie połączenia
odrzucanie połączenia

Uż

dotknij 1 raz
przytrzymaj 5 sekund
dotknij 3-krotnie
przytrzymaj 2 sekundy
dotknij raz
przytrzymaj

ytkowanie jednej słuchawki:
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KORZYSTAJ ZE SŁUCHAWEK ZAWSZE I WSZĘDZIE
Słuchawki bezprzewodowe idealnie nadają się podczas aktywnego dnia. Można, ale je również wykorzystać kiedy chcemy odpocząć i rozkoszować się swoją ulubioną
muzyką.

POWERBANK I ETUI- MOC UKRYTA W JEDNYM MINIMALIZMIE
Ultra mocny powerbank będący jednocześnie eleganckim etui dla słuchawek sprawia, że już nigdy nie zaskoczy cię brak mocy w twoich słuchawkach.
Cały proces ładowania możesz śledzić za pomocą zainstalowanych diod.
Ładowanie - miga czerwona dioda
Pełne naładowanie etui - świeci się czerwona dioda
Ładowanie słuchawek - świeci się niebieska dioda
Pełne naładowanie słuchawek - wyłączy się niebieska dioda

POŁĄCZENIE BLUETOOTH
Zarówno smartwatch, telefon komórkowy lub jakiekolwiek inne urządzenie posiadające ten sposób łączenia się ze słuchawkami Rubicon I12 będzie się z tobą
komunikować bez odrywania cię z codziennych czynności.

MUZYKA
Eksploduj swoją pasją do tańca i muzyki. Niech muzyka z telefonu komórkowego przepływa do twojej głowy poprzez słuchawki!
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OBSŁUGA JESZCZE NIGDY NIE BYŁA TAK PROSTA
Dzięki zainstalowanym sensorom o niezwykłej precyzji możesz teraz obsługiwać telefon komórkowy lub smartwatch za pomocą koniuszków palców. Po prostu dotknij
słuchawki i wywołuj tym komendy!

MINIMALIZM I ELEGANCJA
Nowoczesny design, ergonomiczność oraz minimalizm sprawiają, że urządzenie zmieści się nawet w małej kieszeni.
Żyj energicznie bez skrępowania!
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W zestawie:
Bezprzewodowe słuchawki
Etui, które jest jednocześnie powerbankiem
Kabel USB
Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
Pudełko
Karta gwarancyjna
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