
RF250
RADIO SAMOCHODOWE FM Z FUNKCJĄ BT



Xblitz RF250 to radio samochodowe o mocy 
wyjściowej 4x50W, które posiada szereg funkcji, 
co czyni je doskonałym zastępstwem dla 
fabrycznie wbudowanego do samochodu radia.

MOC 4x50W



Radio Xblitz RF250 nie tylko odtworzy Twoją ulubioną 
muzykę, ale również podładuje Twój telefon za sprawą 
specjalnie wbudowanego do tego celu portu USB. 
Możesz zatem ruszać w nieznane bez obaw, że stracisz 
łączność ze światem. 

DWA PORTY USB



Wepnij dodatkowe urządzenie i ciesz się ulubioną muzyką. Za sprawą złącza 
AUX, w jakie zostało wyposażone radio Xblitz RF250 zyskujesz dodatkowe 
źródło muzyki. Wszystko to dla jeszcze większego komfortu. 

ZŁĄCZE AUX



Radio Xblitz RF250 zostało wyposażone w technologię Bluetooth 
5.0, która umożliwia odtwarzanie muzyki, słuchanie audiobooków 
i podcastów bezpośrednio  z telefonu bez konieczności wpinania się 
kablem. Bluetooth pozwala także na rozmowy przez telefon 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa jazdy. 

BLUETOOTH 5.0



Xblitz RF250 dba również o estetykę – dzięki siedmiu różnym kolorom podświetlenia, możesz dopasować urządzenie do wystroju kokpitu 
swojego pojazdu. Podświetlenie możesz zmienić w dowolnej chwili i dzięki niemu, wszystkie przyciski potrzebne do obsługi radia są 
widoczne również w nocy. Dostępne kolory to: biały, fioletowy, błękitny, żółty, czerwony, niebieski oraz zielony.

SIEDEM KOLORÓW PODŚWIETLENIA LED



Poza możliwością odbioru fal radiowych, Xblitz RF250 
może odtwarzać Twoją ulubioną muzykę z pendrive’a, 
karty microSD lub urządzenia mobilnego połączonego 
z radiem przez Bluetooth  lub port AUX. Ciesz się czystym 
dźwiękiem muzyki w każdych warunkach!

MUZYKA Z RÓŻNYCH 
ŹRÓDEŁ



W zestawie znajduje się złącze ISO, które pozwala na podłączenie radia do fabrycznej instalacji radia, a zatem 
wszystko, co potrzebne do uruchomienia urządzenia jest w zasięgu Twojej ręki.
 

ZŁĄCZE ISO



DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ RF250

Konfiguracja tonów:

Stały przedni panel:

Wyświetlacz: 

USB1 Charging:

USB2: 

Obsługa kart microSD: 

Obsługa dysków pamięci Flash (USB):

Radio FM:

Wbudowana pamięć: 

Moc: 

Wejście AUX:

Zegar: 

Wsparcie formatu MP3: 

Kabel:  

Wersja BT: 

7-kolorowe podświetlenie:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga pudełka:

Wymiary pudełka:

PN:

niskie/wysokie/balans/equalizer 

Tak

LCD 

5V/2.1A, 

5V/1A 

do 32GB

do 32GB 

Tak

na 18 stacji 

max. 4x50W 

Tak 

Tak

Tak 

4-RCA 

5.0  

Tak

 5902479672946

 85272198

1055 g

140,5x207,5x104,5 mm

XBL-CAR-RS003


