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Klubowy klimat w zaciszu własnego pokoju! Głośnik przenośny BT08LED od Blaupunkt

Niespodziewane spotkanie z przyjaciółmi, wakacyjny wyjazd czy ogrodowe party… Wszystkie te okazje łączy jedno –
muzyka. Wydawałoby się, że smartfon czy tablet, które w dzisiejszych czasach są nieodłącznym atrybutem wielu
młodych ludzi, wystarczą, by słuchać muzyki. Jednak nie do końca tak jest. Dźwięk płynący z urządzeń mobilnych
rzadko kiedy jest tak dobrej jakości, żeby można było go słuchać dłużej niż przez kilka minut. Na szczęście są głośniki
przenośne, które szybko i sprawnie łączą się ze smartfonami, a przy tym jakość dźwięku jaką oferują, jest na naprawdę
wysokim poziomie.
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Klubowy klimat w zaciszu własnego pokoju! Głośnik przenośny BT08LED od Blaupunkt

Nowy głośnik przenośny BT08LED marki Blaupunkt to propozycja dla wszystkich osób ceniących doskonały dźwięk,
możliwość słuchania muzyki z różnych źródeł, wysoką jakość wykonania oraz nowoczesny design.
Bryła głośnika, kształtem zbliżona do kuli, wygląda niezwykle designersko. Wielokolorowe oświetlenie LED,
wyposażone w 11 różnych trybów świecenia, można włączyć lub wyłączyć za pomocą oddzielnego przycisku na panelu
sterowania. Odtwarzanie muzyki wraz z efektami świetlnymi pozwala na stworzenie klubowego klimatu w zaciszu
własnego pokoju.
Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, użytkownik może odtwarzać muzykę ze smartfonów lub tabletów poprzez
profil audio streaming (A2DP). Może również słuchać ulubionych rozgłośni radiowych, gdyż BT08LED wyposażony
został w tuner FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 99 stacji. Dzięki zastosowaniu tej funkcji, nie trzeba każdorazowo
po włączeniu głośnika, wyszukiwać częstotliwości od nowa.
Kolejnym elementem poszerzającym spektrum funkcji modelu BT08LED jest czytnik kart microSD (do 32 GB), dzięki
któremu można odtwarzać pliki muzyczne w formatach MP3, WMA i WAV.
Dodatkowym udogodnieniem jest wejście AUX, które umożliwia przewodowe podłączenie do głośnika laptopa lub
innych urządzeń audio starszej generacji.
Moc wyjściowa BT08LED to 5 W RMS, a wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh pozwala na pracę głośnika
nawet przez 4 h. Baterię ładuje się za pomocą złącza microUSB. Do jej pełnego naładowania potrzebne są 3-4 godziny.
Model BT08LED z pewnością przypadnie do gustu wszystkim wielbicielom dobrego brzmienia i techno designu.
Specyfikacja techniczna:
-

Bluetooth do odtwarzania muzyki poprzez profil audio streaming (A2DP)
Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 99 stacji
Odtwarzacz MP3/WMA/WAV microSD (do 32 GB)
Oświetlenie LED
Wejście AUX
Moc wyjściowa: 1 x 5 W RMS
Zasilanie bateryjne: wbudowany akumulator (3000 mAh)
Ładowanie poprzez złącze microUSB (przewód w zestawie)
Czas pracy na baterii: 3-4 h
Czas ładowania: 3-4 h
Wymiary: 150 (szer.) x 148 (wys.) x 138 (gł.) mm
Waga: 0,7 kg
Kod EAN: 5901750503290

Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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