GX-BT180(GR)

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH®
Przenośny bezprzewodowy głośnik stereo Bluetooth, 14 W, z bardzo dynamicznym zakresem dźwięku, 90 dB SPL, 10 godzin
odtwarzania i klasa odporności IP 56.

HIGHLIGHTS
Przenośny kompaktowy głośnik bezprzewodowy - można go łatwo
przymocować do plecaka, roweru itp.
TWS - bezprzewodowe parowanie dwóch głośników w stereo w celu
uzyskania szerokiego spektrum dźwięku
Kryształowe wyraźne wzmocnienie wysokich częstotliwości z psychoakustycznym rozszerzeniem basów w celu uzyskania głębszych i
bogatszych niskotonowych dźwięków
Proste sterowanie jednym dotknięciem: odtwarzanie, pauza, następny
utwór, poprzedni utwór
Do 10 godzin odtwarzania - ładowanie przez micro USB
Bluetooth® 4.2 plus odtwarzanie z portu miniJack
Tryb automatycznego przełączania pomiędzy źródłami
Integracja z Asystentem głosowym - dostęp do Siri lub Google
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Automatyczne wyłączanie zasilania
Bryzgoszczelność IP56
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Właściwości produktów audio

Informacje logistyczne

Wskaźnik źródła

Tak, LED
Pasek

Wymiary netto (szer. x wys. x głęb. w
mm)

86 x 86 x 110

System przenoszenia
Wodoodporny

Odporność na rozbryzg
IP56/Odporność na kurz

Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb.
w mm)

111 x 154 x 134

Pasywny radiator

Tak

Waga netto (kg)

0,408

Waga brutto (kg)

0,766

Liczba szt. w kartonie eksportowym
(szt.)

4

Wymiary kartonu eksportowego (szer.
x wys. x głęb. w mm):

284 x 238 x 190

Waga brutto kartonu eksportowego
(kg)

3,39

Zawartość opakowania

Jednostka główna, Zasilacz sieciowy z
wymiennymi wtyczkami
EE/UK/US/AU, Kabel USB z micro
USB do ładowania, Kabel AUX 3,5
mm - 3,5 mm, Pasek do przenoszenia

EAN

4974019193373

Export EAN

5903802466119

Gniazda podłączeniowe
USB

Micro-B

Micro USB

x1

Proﬁl Bluetooth

A2DP, HFP, HSP

Steowanie jednym dotknięciem

Proste sterowanie jednym
dotknięciem: odtwarzanie, pauza,
przewijanie do przodu i do tyłu

Asystent głosowy

TAK, dostęp do Siri lub Google

Bluetooth

Tak

Wersja Bluetooth

4,2

Wejście audio (3,5 mm)

Tak

Bluetooth - wejście

Tak

Bluetooth - bezprzewodowa
transmisja muzyki

Tak

Design
Materiał obudowy głośnika

Plastik

Do użytku domowego

Tak

Model przenośny

Tak

Wbudowany głośnik

Tak

Zabezpieczenie przed wodą/kurzem

Tak

Informacje dotyczące energii
Zapotrzebowanie na energię

Ładowanie przez micro USB

Zużycie energii

10W

Zużycie energii w trybie czuwania

<1mW

Certyﬁkaty bezpieczeństwa

CE (RED, RoHS, ErP),
REACH/PAH/SCCP

Typ baterii wbudowanej

Litowo-jonowe

Czas odtwarzania na baterii (godz.)

10

Automatyczny wyłącznik

Tak

Wbudowana bateria

Tak

Ładowanie przez USB

Tak

Sharpconsumer.eu | #sharpeurope_oﬃcial

