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Głośnik Bluetooth BT06 - musisz go mieć!

Głośnik Bluetooth to nieodłączny element nie tylko spotkań towarzyskich w domu lub plenerze. To także idealny
kompan podczas podróży i wakacyjnych wycieczek. Urządzenie pozwoli zabrać wybrane utwory i czysty dźwięk
wszędzie tam, gdzie chcemy. Poprawi także jakość dźwięku naszego telefonu czy tabletu. Każdy sportowiec,
plażowicz, imprezowicz czy uczeń musi go mieć.

BT06BK/GY to większy odpowiednik cenionego modelu z oferty Blaupunkt – głośnika BT03BL/BK. To wysokiej
jakości urządzenie, które dzięki funkcji Bluetooth pozwala Dodatkowo wbudowany odtwarzacz kart microSD (do
32GB) umożliwia słuchanie ulubionej muzyki zapisanej na kompatybilny nośniku. Dzięki tunerowi FM z pamięcią 45
stacji, osoby preferujące spędzać czas ze swoją ulubioną rozgłośnią radiową, także będą usatysfakcjonowane.
Wbudowane złącze AUX można wykorzystać do podłączenia wszelkich zewnętrznych źródeł dźwięku.
Wbudowany akumulator (1200mAh), ładowany poprzez złącze micro USB, pozwala na jednym cyklu odtwarzać
muzykę przez ok. 5 godzin. To wystarczająca ilość czasu, aby zapewnić użytkownikowi towarzystwo ulubionych
dźwięków.
Obudowa urządzenia została wykonana z tworzywa przyjemnego w dotyku, a maskownica głośnika wykończona jest
materiałem tekstylnym, co pozwala uzyskać bardzo atrakcyjny wygląd. Głośnik dostępny jest w dwóch wariantach
kolorystycznych – klasycznym czarnym i równie stonowanym szarym. Oryginalny design, subtelne kolory, niewielkie
wymiary oraz wysoka jakość urządzenia, to cechy, których nie brakuje BT06BK/GY.
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Funkcje i specyfikacja:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
• Radio FM z pamięcią 45 stacji
• Odtwarzacz MP3 microSD (do 32GB)
• Wejście AUX
• Moc wyjściowa: 1 x 5 Watt RMS
• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator (1200mAh)
• Ładowanie poprzez złącze micro USB (kabel w zestawie)
• Czas pracy na baterii: 3~5 godzin / Czas ładowania: 4~5 godzin
• Wymiary: 190 (szer.) x 91 (wys.) x 56,5 (gł.) mm
• Waga: 0,48 kg
• Kod EAN: 5901750502880
Sugerowana cena detaliczna brutto: 99 zł
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