
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY BLUETOOTH 
DEDYKOWANY DO SAMOCHODÓW...

KARTA PRODUKTOWA
[X500]

XBLITZ X500 JEST NIEWIELKICH 
ROZMIARÓW ZESTAWEM 
GŁOŚNOMÓWIĄCYM, KTÓRY 
POPRAWI TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
NA DRODZE I UCHRONI OD MANDATU
ZA ROZMOWY TELEFONICZNE 
W CZASIE JAZDY. 

PODNIEŚ KOMFORT KAŻDEJ PODRÓŻY 
DZIĘKI WYGODNEMU POŁĄCZENIU 
TELEFONU Z BEZPRZEWODOWYM 
GŁOŚNIKIEM.

BEZ UŻYCIA
RĄK

BLUETOOTH

TRYB
MULTIPOINT

ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA

12/24V

MAGNETIC
HOLDER

FLAT
COVER HIGH

QUALITY
MATERIALS



Zestaw głośnomówiący blitz X500 można łatwo zainstalować X
w każdym samochodzie. Dwa uchwyty magnetyczne pozwalają 
na szybki i pewny montaż do kratki nawiewów lub na osłonkach 
przeciwsłonecznych. Jeżeli zdecydujesz się schować urządzenie, 
wystarczy odczepić je od uchwytu magnetycznego. www.Xblitz.pl  

www.KGKtrade.pl
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[WYGODNY MONTAŻ]

[KLIPS 1]
Pozwala na montaż
do kratki klimatyzacji

[MOCOWANIE MAGNETYCZNE]

[KLIPS 2]
Pozwala na montaż

do osłonki
przeciwsłonecznej



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Xblitz X500 zapamięta konfigurację parowania ostatnich 
dwóch telefonów. Funkcja wyjątkowo przydatna jeżeli 

z samochodu korzystają naprzemiennie dwie osoby, 
nie zachodzi wówczas konieczność ponownego 

(ręcznego) łączenia z zestawem.

[ŁATWE PAROWANIE]

[PAMIĘĆ USTAWIEŃ]
Jednorazowa konfiguracja
pozwala na natychmiastową
pracę urządzenia po wejściu
do samochodu



Xblitz X500 posiada duże czytelne przyciski, ułatwiające przyjmowanie 
i odrzucanie połączeń telefonicznych oraz wygodną regulację głośności 
w czasie prowadzenia samochodu.

[WYGODNA OBSŁUGA]
[PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY]
Klikając na wielofunkcyjny
przycisk możemy odebrać
lub zakończyć połączenie.
To nie wszystko! Jeśli nie 
możesz rozmawiać w danym 
momencie wystarczy kliknąć
dwa razy na przycisk, a połączenie
zostanie odrzucone. Gdy zechcesz 
oddzwonić, podwójne kliknięcie 
wybierze ponownie ostatni 
numer (głośnik musi być 
włączony i nieużywany)

[GŁOŚNOŚĆ + / -]
Głośność rozmów dostosujesz wygodnymi 
przyciskami zmniejszenia i zwiększenia 
głośności. Wciśnij i przytrzymaj przycisk
"Głośność -", a głośnik wyciszy się. Wciśnij 
i przytrzymaj przycisk "Głośność +",
aby wyłączyć wyciszenie 

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Jeżeli wysiądziesz z samochodu
ze swoim telefonem, blitz X500 X
wykryje zerwanie połączenia bluetooth 
i po 10 minutach automatycznie 
wyłączy się. Dzięki funkcji Auto Power Save 
nie musisz pamiętać o każdorazowym 
wyłączaniu urządzenia.

[OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII]
[OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII]



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz X500 X

Bluetooth:

Wspierane profile Bluetooth:                                                          

Zasięg:                                                  

Czas rozmów:

Czas pracy w trybie czuwania: 

Wzmocnienie dźwięku:

Redukcja szumów:                                                       

Redukcja echa:

Wymiary:                                                    

Waga: 

Bateria:

4.0

HFP, HSP, A2DP

do 10ciu metrów

do 20 godzin

do 30stu dni

Tak, technologia DSP

Tak, technologia DSP

Tak, technologia DSP

130mm x 53mm x 15mm

75g

Wbudowana, ładowana 
przez ładowarkę 
samochodową lub USB

Dioda informacyjna, 
wbudowany wzmacniacz 
do poprawy jakości 
dźwięku, profil A2DP 
do transmitowania muzyki, 
podcastów i wskazówek 
nawigacji z aplikacji na telefonie

Dodatkowe funkcje:

Zawartość zestawu: Xblitz X500, uchwyt 
montażowy (x2), kabel USB,
ładowarka samochodowa
(12/24V), instrukcja obsługi
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