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Na podróże małe i duże - głośnik Blaupunkt BT40BB

Przenośny głośnik Bluetooth rozkręci każde spotkanie w energiczną i pełną muzyki imprezę. Możliwość zabrania go ze
sobą do ogrodu, na plażę czy do parku sprawia, że ulubione dźwięki będą nam towarzyszyły w każdym wybranym
przez nas miejscu.

Model BT40BB z oferty marki Blaupunkt to połączenie designerskiego wyglądu z dużą funkcjonalnością. Będzie on
doskonałym kompanem podczas wszelkiego rodzaju imprez, a także fajnym dopełnieniem każdego wnętrza.
Niezastąpiony na plaży, w ogrodzie czy na domówce, zaskoczy wszystkich niebywałym dźwiękiem.
Bezprzewodowa transmisja sygnału audio dzięki technologii Bluetooth pozwala odtworzyć wybrane utwory muzyczne
z urządzenia takiego jak tablet, smartfon czy laptop i nadać rytm wielu codziennym czynnościom. Wbudowany
odtwarzacz z gniazdem kart microSD (do 32GB) oraz USB umożliwi Ci także słuchanie ulubionej muzyki zapisanej na
kompatybilnych nośnikach. Złącze AUX pozwoli natomiast wykorzystać również starsze urządzenia, które nie
obsługują bezprzewodowej technologii Bluetooth. Zarówno poprzedniej generacji laptop, przenośny odtwarzacz MP3 a
nawet przenośny odtwarzacz kaset mogą znów stać się użyteczne.
Dostępny tuner FM z pamięcią 50 stacji pozwala na bycie na bieżąco z informacjami nadawanymi przez ulubioną
stację radiową, bez konieczności każdorazowego wyszukiwania częstotliwości. Wbudowany Equalizer z pięcioma
zaprogramowanymi trybami POP, ROCK, CLASSIC, JAZZ i COUNTRY pozwoli na idealne dopasowanie barwy
dźwięku do preferencji użytkownika. Suma mocy urządzenia 2 x 0.8W +6 .5W, co zapewni czysty dźwięk
wydobywany z głośnika.
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Głośnik posiada akumulator o pojemności 3000 mAh ładowany poprzez złącze micro USB, który pozwoli na
odtwarzanie ulubionych utworów do ok. 4 godzin. Aby zapewnić maksymalny komfort codziennego użytkowania,
urządzenie może pracować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej, a wygodny pasek ułatwia możliwość
przenoszenia.
Funkcje i specyfikacja:
• Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
• Radio FM z pamięcią 50 stacji
• Odtwarzacz MP3 USB/microSD (do 32GB)
• Equalizer
• Wejście AUX
• Moc wyjściowa: 2 x 0,8+ 6,5 Watt RMS
• Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator (3000mAh)
• Ładowanie poprzez złącze micro USB (kabel w zestawie)
• Czas pracy na baterii: 3~4 godzin / Czas ładowania: 3~4 godziny
• Wymiary: 327,4 (szer.) x 142 (wys.) x 130,7 (gł.) mm
• Waga: 1,51 kg
• Kod EAN: 5901750502934
Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
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