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PRAKTYCZNE
Xblitz Snake Mojo to douszne słuchawki bezprzewodowe, które 
łączą się z Twoim telefonem lub z innym urządzeniem za 
pośrednictwem technologii Bluetooth. Są minimalistyczne, 
przez co zachwycają swoim designem.  Funkcjonalny panel 
dotykowy sprawia, że sterowanie urządzeniem 
jest łatwiejsze niż myślisz. 



KOMPAKTOWY 

Słuchawki wraz z etui są tak drobne, 
że z łatwością wsadzisz je do kieszeni 
lub do małej torebki. Dzięki kompaktowemu 
rozmiarowi możesz mieć je zawsze pod ręką. 

ROZMIAR



FUNKCJONALNE ETUI 
Do zestawu dołączono wygodne etui z wbudowanym akumulatorem, 
który doładowuje umieszczone wewnątrz słuchawki. Jednokrotne 
naładowanie case'a pozwala aż na czterokrotne ładowanie słuchawek. 
Ponadto, za sprawą etui Twoje słuchawki są zawsze we właściwym 
miejscu - nie musisz się obawiać, że któraś z nich się zagubi. 



ROZMAWIAJ 

Każda z słuchawek została wyposażona 
w mikrofon oraz wygodny panel dotykowy, 
przez co możesz z łatwością rozmawiać przez 
telefon. Z panelu można korzystać również do 
łączenia się z asystentem smart na Twoim 
telefonie. 

DO WOLI



WYSOKA JAKOŚĆ 

Jakość jest naszym najwyższym priorytetem. Dźwięk płynący 
z słuchawek Xblitz Snake Mojo jest głęboki i odpowiednio 
zbalansowany, a wszystko po to, aby zapewnić Ci niepowtarzalne 
doznania. 

 

DŹWIĘKU



DŁUGI CZAS PRACY
Słuchawki Xblitz Snake Mojo pozwalają na aż do 4 godzin nieprzerwanego 
korzystania, zaś w trybie czuwania pracują nawet do 150 godzin. 
W pełni naładowane etui pozwala aż na czterokrotne naładowanie słuchawek. 



ROZMAWIAJ 

Każda z słuchawek została wyposażona 
w mikrofon oraz wygodny panel dotykowy, 
przez co możesz z łatwością rozmawiać przez 
telefon. Z panelu można korzystać również do 
łączenia się z asystentem smart na Twoim 
telefonie. 

WODOODPORNOŚĆ
Słuchawki Xblitz Snake Mojo posiadają
czwarty stopień wodoodporności zapewniający 
ochronę przed zachlapaniem wodą z różnych 
kierunków. Nie musisz zatem obawiać się, 
że lekki deszcz uniemożliwi 
Ci korzystanie z słuchawek. 
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PANEL DOTYKOWY
Steruj swoimi słuchawkami za dotknięciem palca! 
Xblitz Snake Mojo zostały wyposażone w panel dotykowy 
umożliwiający sterowanie telefonem z poziomu słuchawek. 
Wszystko to dla jeszcze większego komfortu użytkowania. 



GŁĘBOKI BASS
Korzystając ze słuchawek Xblitz Snake Mojo nie tylko 
usłyszysz ale i poczujesz muzykę. Dźwięk jest czysty 
i głęboki, co z pewnością zadowoli entuzjastów 
mocnych brzmień.



NIEPOWTARZALNY 

Xblitz Snake Mojo to nie tylko jakość, ale również niepowtarzalny 
design. Minimalizm i prostota to znaki wyróżniające naszych 
słuchawek, które zachwycą najbardziej wymagających.

DESIGN



DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ SNAKE mojo

Wersja BT: 

Zasięg połączenia: 

Napięcie ładowania: 

Pojemność akumulatorów słuchawek: 

Pojemność akumulatora etui: 

Czas grania: 

Czas rozmów: 

Wodoodporność: 

USB: 

Impedancja: 

Częstotliwość: 

Moc słuchawek:  

Czułość: 

Czas ładowania słuchawek:  

Czas ładowania etui: 

Kod EAN:

Kod CN:

PN:

5.0

do 15 m

5V-1A

30 mAh

320 mAh

do 4 godz.

do 4 godz.

IPX4

Typ C

32 Ω

20~20 KHz

3 mW

96 ± 3dB

do 2 godz.

do 2 godz.

5902479672762

85183000

XBL-AUD-SL012


