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Ciesz się czystą muzyką! Głośnik Bluetooth BT11ALU

Przenośne głośniki Bluetooth umożliwiają nam słuchanie dobrej jakości muzyki w każdym miejscu. Czyste dźwięki
ulubionych utworów płynących z tego niewielkiego urządzenia umilą każde spotkanie towarzyskie lub spokojny
wieczór w domu. Głośnik Bluetooth przyda nam się również podczas pikniku na łonie natury czy podczas wypoczynku
na plaży.

Nowoczesny głośnik BT11ALU dostępny w ofercie marki Blaupunkt został zaprojektowany tak, by spełnić wymagania
każdego, nawet najbardziej wymagającego, użytkownika. Obudowa wykonana z aluminium, w połączeniu z miękką
tkaniną tworzącą osłonę przednią głośnika, czyni z tego urządzenia produkt nietuzinkowy i oryginalny.
Minimalistyczny design, stonowane kolory i kolisty kształt pozwolą mu się dopasować także do wnętrza eleganckiego
pomieszczenia.
Urządzenie posiada wbudowany moduł Bluetooth i obsługuje profil A2DP, dzięki któremu możliwa jest
bezprzewodowa transmisja plików audio z kompatybilnych urządzeń tj. smartfony czy tablety. Dzięki tej
funkcjonalności i mocy 2x5 Watt RMS słuchanie muzyki zgromadzonej w zasobach urządzeń mobilnych stanie się o
wiele przyjemniejsze.
Gniazdo kart microSD, do którego można podłączyć nośniki w standardzie microSD, SDHC i SDXC o maksymalnej
pojemności 128 GB, pozwoli Tobie lub Twoim znajomym na bezpośrednie odtwarzanie pokaźnej ilości plików
muzycznych zapisanych w formacie MP3. Wbudowane wejście AUX można wykorzystać do podłączenia wszelkich
zewnętrznych źródeł dźwięku, które nie posiadają modułu Bluetooth – mogą to być na przykład wszelkiego rodzaju
przenośne odtwarzacze MP3, ale również komputery stacjonarne i laptopy.
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Wbudowany tuner FM z możliwością wprowadzenia do pamięci aż 60 stacji, pozwoli na słuchanie ulubionej rozgłośni
radiowej zawsze kiedy tego chcesz, bez konieczności każdorazowego wyszukiwania częstotliwości.
Mocowana do tylnej części obudowy podstawa umożliwia użytkowanie głośnika w pozycji pionowej, a wygodne
ładowanie poprzez złącze microUSB oraz długi czas pracy na baterii o pojemności 2200 mAh od 5 do 7 godzin
dopełniają komfortu obsługi.
Specyfikacja techniczna BT11ALU:
-

Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audiostreaming (A2DP)
Radio FM z pamięcią 60 stacji
Odtwarzacz MP3 microSD (do 128 GB)
Wejście AUX
Moc wyjściowa: 2 x 5 Watt RMS
Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator (2200 mAh)
Ładowanie poprzez złącze micro USB (kabel w zestawie)
Czas pracy na baterii: 5~7 godzin
Czas ładowania: 4~5 godzin
Wymiary: 180 (szer.) x 180 (wys.) x 49 (gł.) mm
Waga: 0,67 kg
Kod EAN: 5901750502927

Sugerowana cena detaliczna brutto: 189 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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