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[ZABIERZ GO WSZĘDZIE!]
blitz Loud to głośnik, który możesz zabrać dosłownie wszędzie!X

Na plaży, w górach, u znajomych lub pod namiotem - wypełni przestrzeń Twoją ulubioną muzyką.
Wygoda przede wszystkim. Pozostań tam gdzie jest Ci dobrze. Przez połączenie bluetooth
w swoim telefonie możesz do 10 metrów bezprzewodowo zarządzać odtwarzaniem muzyki.



[CZYSTY DŹWIĘK]
Wysoką jakość dźwięku gwarantuje tutaj zespół dwóch 
wbudowanych głośników o mocy 5W każdy, pozwalających 
wypełnić przestrzeń czystym brzmieniem. 
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[MEDIA]
[LAPTOP/PC]

[KARTA MICRO SD]

[SMARTFON]

[MEDIA]
Przekonaj się jak łatwo przesłać

ulubioną muzykę z telefonu,
tabletu lub komputera. 

blitz Loud poza standardem X
bluetooth 4.2 - posiada klasyczny

port USB oraz czytnik kart 
microSD, które możesz 

wypełnić po brzegi 
plikami mp3!
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[ODTWARZAJ JAK CHCESZ!]
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Aby cieszyć się muzyką z blitz Loud, nie musisz wszędzie zabierać telefonu.X
blitz Loud posiada wbudowane radio FM dla fanów żywej muzyki oraz gniazdoX

Line In (AUX), które pozwala na podłączenie głośnika do komputera.

Odtwarzaj z telefonu... 

z karty micro SD... 

słuchaj radia... 

łącz z komputerem. 

MICRO

PC



[NOWOCZESNY DESIGN]
blitz Loud idealnie leży w dłoni, przez co jest bardzo wygodny X

w użytkowaniu. Główna część obudowy pokryta jest drobną, stylową 
siateczką z bocznymi wykończeniami w postaci chromowanych pierścieni. 
Boki jak również podstawa głośnika posiadają gumowane wykończenia. 
Umożliwia to ustawienie go zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. 
Głośnik posiada również standard IPX4.
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[POTĘGA DŹWIĘKU]
blitz Loud to moc, która rozkręci każdą kameralną imprezę. X

Wbudowane głośniki 2 x 5W charakteryzują się głośnym 
i czystym brzmieniem. Ustawiając natężenie dźwięku na 50%
głośnik pozwala aż na 180 minut ciągłego odtwarzania muzyki.
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[WYGODNA
NAWIGACJA]
Xblitz Loud posiada wielofunkcyjne przyciski, dzięki którym
bez problemu możesz się poruszać po menu głośnika.
Intuicyjność nawigacji sprawia, że korzystanie 
z niego jest łatwe i przyjemne. 

Odtwarzaj 
i zatrzymuj muzykę

Szukaj 
i zatwierdzaj stacje

radiowe

Odbieraj, kończ rozmowę 
i oddzwaniaj 1

2

3
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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz Loud X

Bluetooth:                                                     

Wspierane profile:                                                  

Zasięg bluetooth:                                                 

Maksymalna głośność:                                                       

Bateria:                                                    

Czas odtwarzania muzyki:

Częstotliwość: 

Rozmiar:

Waga:

Ładowanie:

Porty:

Zawartość zestawu:

4.2

A2DP /AVCTP /AVDTP /HSP /HFP

10 m

≥ 90 db

1200mAh - 3.7V

do 3 godzin

50Hz - 20KHz

84mm x 80mm x 187mm

512g

5V / 500mA

micro USB, USB, AUX, gniazdo kart microSD
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głośnik Xblitz Loud, kabel USB, przewód 
mini jack - mini jack, instrukcja obsługi


