
Xblitz PURE
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth 
z wbudowanym mikrofonem

PŁASKI KABEL

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
BATERII

ROZMOWY
BEZPRZEWODOWE

WYSOKA JAKOŚĆ
DŹWIĘKU

ZASIĘG 10M
BLUETOOTH



XBLITZ PURE
PRZEŁAMUJE
OGRANICZENIA!
Porzuć swój stary zestaw słuchawkowy, który ogranicza 
Twoją aktywność. Sprawdź bezprzewodowe słuchawki

blitz Pure, które zachwycają jakością dźwięku.X

Xblitz Pure - lekki, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który wspiera Twoją aktywność.
Nowoczesny design i anatomiczny kształt sprawią, że poczujesz się komfortowo.
Profil nauszników utrzymuje słuchawki na swoim miejscu i skutecznie tłumi
dźwięki otoczenia. 

Niezależnie czy jesteś sportowcem, wielbicielem dobrej muzyki czy osobą, która szuka 
wydajnego zestawu do prowadzenia długich rozmów przez telefon blitz Pure  - X
sprawdzi się w każdej sytuacji. 
 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl

02



NOWA JAKOŚĆ
DŹWIĘKU
Charakterystyczny mocny BASS i krystalicznie czyste brzmienie.

blitz Pure dla najbardziej wymagających użytkowników.X

Zestaw pozwala korzystać bezprzewodowo z każdego urządzenia pracującego w technologii bluetooth.
blitz Pure możesz połączyć ze swoim smartfonem, tabletem, laptopem, odtwarzaczem mp3, a nawet smart tv.X

Słuchawki charakteryzują się wyraźnym, mocnym brzmieniem i zapewniają łączność w promieniu do 10 metrów
od wybranego urządzenia.

Długie słuchanie ulubionej muzyki lub częste rozmowy telefonicznie to nie problem. 
Wbudowana bateria blitz Pure wytrzyma do 5 godzin nieprzerwanej pracy, a czas czuwania wynosi X
aż do 180 godzin w trybie Standby. Energię wbudowanego akumulatora możesz uzupełniać w każdym miejscu
przez port micro-USB.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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WYGODNE ROZMOWY
TELEFONICZNE
Xblitz Pure uwalnia Twoje ręce.
Możesz rozmawiać i oddać się swojej pracy, treningom lub hobby.

Xblitz Pure - posiada intuicyjny i wygodny kontroler. Mikro pilot umożliwia przyjmowanie 
i odrzucanie połączeń, regulację głośności oraz włączanie i wyłączanie zestawu.
Zobacz jakie to proste! 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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CISZEJ

GŁOŚNIEJ

ODTWARZAJ / ZADZWOŃ / ODBIERZ
WŁĄCZ / WYŁĄCZ



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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SPORT ACTIVE
Xblitz Pure bez zbędnego obciążenia.
Twoja aktywność bez zbędnych kabli.

Koniec wypadających słuchawek i niewygodnych przewodów. 
Możesz w 100% skupić się na treningu bez obaw, że stracisz 
połączenie z mp3 lub telefonem. blitz Pure ważą zaledwie  X
15 gramów co oznacza, że poza muzyką nie zauważysz ich 
obecności.

Zestaw połączony jest elastycznym, płaskim kablem, 
który jest przyjemny w dotyku, a w czasie ćwiczeń lub podczas
przechowywania nie będzie się plątać.



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl

06

SPRAW SOBIE 
WYJĄTKOWY 
PREZENT
Xblitz Pure idealny pod każdym względem!

Nasz zestaw słuchawkowy dostarczany jest w oryginalnym,
kartonowym opakowaniu zamykanym magnetycznie.
Możesz mieć pewność, że wybrane słuchawki będą dostarczone 
i przechowywane bezpiecznie.



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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DANE TECHNICZNE
Model: Xblitz Pure

Wersja Bluetooth: 

Częstotliwość pracy: 

Dopuszczalna odległość urządzeń: 

Czas czuwania (standby): 

Czas pracy (rozmowy/muzyka): 

Czas ładowania:

Profile Bluetooth: 

Pasmo przenoszenia: 

Dopuszczalna temperatura pracy: 

4.1

2,4 Ghz - 2,48GHz

10m (otwarta przestrzeń)

do 180 godzin

do 5 godzin

ok. 2 godziny

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

20-22 kHz

od -10 do 50°C
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