
PURE SPORT 2



Tylko Ty i Twoje słuchawki – poczuj prawdziwą swobodę 
dzięki bezprzewodowym słuchawkom Xblitz PURE SPORT 2. 
Splątane kable to już przeszłość! Porzuć ograniczenia
i zamień tradycyjne słuchawki na nasze bezprzewodowe 
rozwiązanie. 

POCZUJ WOLNOŚĆ



Lubisz mocne brzmienia? Z naszymi słuchawkami nie tylko usłyszysz, ale
i poczujesz muzykę. Dzięki zastosowanej technologii, dźwięk płynący
z naszych słuchawek jest głęboki i odpowiednio zbalansowany.

GŁĘBOKI BASS



Dzięki poręcznemu i lekkiemu etui z łatwością 
możesz zabrać słuchawki ze sobą na trening, do pracy 
lub w podróż bez obaw, że któraś ze słuchawek się 
zagubi. Dodatkowo etui pełni funkcję powerbanku 
i gdy Twoje słuchawki rozładują się, zapas energii 
będziesz mieć przy sobie.

PRZECHOWYWANIE
WYGODNE



Dzięki zastosowanym materiałom, słuchawki  Xblitz PURE SPORT 2 
są przyjazne dla Twojej skóry oraz doskonale dopasowują się do 
kształtu ucha. Z powodzeniem możesz w nich biegać, skakać
i ćwiczyć. Elastyczne gumki zapewniają wysoki komfort
użytkowania oraz umożliwiają wygodne czyszczenie.

SUPER DOPASOWANE



Nasze słuchawki pozwalają aż na 5 godzin nieprzerwanego 
korzystania, zaś w trybie czuwania pracują nawet do 80 godzin. 
Komfort długiego korzystania zapewnia etui, które doładowuje 
Twoje słuchawki.

DŁUGI CZAS PRACY



Twoje słuchawki będą się ładowały, gdy tylko umieścisz je w etui, 
które dodatkowo pełni funkcję powerbanka o pojemności 600 mAh. 
Wskaźniki umieszczone wewnątrz wyświetlą poziom naładowania 
zarówno słuchawek jak i etui.

ZAWSZE POD PRĄDEM



Nasze słuchawki zostały wyposażone w mikrofon, dzięki czemu 
możesz wygodnie rozmawiać przez telefon. Brakuje Ci czasu na 
długie konwersacje? Z naszymi słuchawkami możesz być
w stałym kontakcie z bliskimi - bez względu na to czy masz 
wolne ręce.

ODBIERAJ ROZMOWY



Xblitz PURE SPORT 2 utrzymują się stabilnie w Twoich uszach, przez co możesz cieszyć 
się dźwiękami ulubionej muzyki w każdych okolicznościach. Słuchawki sprawdzają się 
nawet wtedy, gdy Twój telefon znajduje się do 10 metrów odległości od Ciebie.

SŁUCHAJ ULUBIONEJ MUZYKI



Słuchawki Xblitz PURE SPORT 2 zostały wyposażone w czwarty stopień wodood-
porności zapewniający ochronę przed zachlapaniem wodą z różnych kierunków. 
Nie musisz zatem obawiać się, że lekki deszcz uniemożliwi Ci poranny jogging.

WODOODPORNOŚĆ IPX4



DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ PURE SPORT 2

Impedencja:      16 Ω

Częstotliwość:       100 Hz ~ 20 KHz

Rozmiar sterownika:      φ 10 mm

Moc słuchawek:      3 mW�5 mW

Czułość słuchawek:      103±3 dB

Czas pracy:       4 �5 h

Czas pracy w trybie czuwania:    80 h

Czas ładowania:      1�2 h

Wersja BT:       5.0

Napięcie akumulatorów:     3.7 V

Zasięg połączenia:      do 10 m

Pojemność akumulatorów słuchawek:   50 mAh

Pojemność akumulatora etui:    600 mAh

Wymiary etui:      87�60�32 mm

Waga (z etui):      79 g

Wymiary pudełka:      86�116�51 mm

Waga pudełka:      170 g

Kod EAN:       5902479672625

Kod CN:       85183000

PN:        XBL-AUD-SL011


