
[BEAST RED]
KARTA PRODUKTOWA

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

ZASIĘG 
BLUETOOTH 10M

WYSOKA JAKOŚĆ
DŹWIĘKU

DŁUGI CZAS 
PRACY

WBUDOWANY 
MIKROFON

ROZMOWY 
BEZPRZEWODOWE

BT
v

MOCNY BASS

SKŁADANE



WOLNOŚĆ
W TAŃCU!

Ciesz się swobodą ruchu nieograniczoną przez przewody! 
Dzięki łączności Bluetooth o zasięgu do 10 metrów, w 

słuchawkach Xblitz Beast Red możesz tańczyć do woli!



SŁUCHAJ
NIESPIESZNIE
Masz dzień wolny i chcesz się zrelaksować? Ze 
słuchawkami bezprzewodowymi Xblitz Beast 
Red możesz cieszyć się nawet 10 godzinami 
słuchania muzyki i rozmów telefonicznych. 
Zapomnij o upływie czasu i daj się porwać 
ulubionym melodiom.



ROZMAWIAJ
BEZPIECZNIE

Po sparowaniu słuchawek 
bezprzewodowych Xblitz Beast Red z 

Twoim telefonem, możesz używać ich do 
prowadzenia rozmów. Nie musisz szukać 

telefonu i przykładać go do twarzy, 
wystarczy jedno naciśnięcie przycisku by 

odebrać połączenie i cieszyć się 
bezpieczną rozmową. 

ODBIERZ POŁĄCZENIE 
JEDNYM PRZYCISKIEM



ZAGRAJ Z NIMI
Słuchawki Xblitz Beast Red to idealny wybór dla graczy. Możesz połączyć słuchawki 

z bezprzewodowym kontrolerem z użyciem przewodu AUX, a przestrzenny dźwięk 
pozwoli ci poczuć się, jakbyś naprawdę był w świecie gry.



UWOLNIJ
ENERGIĘ!

Głośny, wyraźny dźwięk muzyki i wygoda 
noszenia słuchawek Xblitz Beast Red sprawiają, 

że sprzęt ten jest idealnym partnerem 
intensywnego treningu. Puść swoją ulubioną, 

energetyczną playlistę i zacznij wyciskać z siebie 
siódme poty!



MOCNY
BASS
Głęboki bass nada nowy wymiar wszystkim 
Twoim ulubionym piosenkom. Odkryj detale 
i niuanse, których wcześniej nie byłeś w stanie 
usłyszeć. 



SAMA WYGODA
Słuchawki Xblitz Beast Red cechują się wysoką jakością wykonania, która 

przekłada się na niesamowitą wygodę korzystania z urządzenia. 



ZŁÓŻ JE 
Słuchawki bezprzewodowe Xblitz 

Beast Red są poręczne w transporcie 
dzięki składanym nausznikom i 

pałąkowi. Bez problemu zmieszczą się 
w torbie.

Składany pałąk słuchawek sprawi, że  
zaoszczędzisz miejsce na biurku, w 
plecaku czy w torbie!



[DANE TECHNICZNE]
Model: Xblitz Beast Red

Wersja BT:

Zasięg pracy BT:

Chip Bluetooth:

Pojemność baterii:

Głośnik:

Czułość:

Impedancja:

Czas rozmawiania/ słuchania:

Czas ładowania:

Czas pracy w trybie czuwania:

4.2

≥ 10m

JP

400 mAh, litowo-jonowa

40mm

110±3db

64Ω 

do 10h

2,5h

200h
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