
General information

Vychutnejte si streamování hudby a telefonování s těmito 
Nedis® Bluetooth® 5.0 náhlavními sluchátky s podporou 
hlasového ovládání. Sluchátka umožňují přehrávání po 
dobu až 10 hodin. V případě, že se Vám vybije baterie, 
můžete použít dodaný audio kabel. Měniče s velikostí 40 
mm zajišťují prvotřídní kvalitu zvuku. Jsou kompatibilní s 
asistenty Google Assistant a Siri, takže je můžete hlasem 
požádat o přehrání hudby, navigaci, online informace a 
spoustu dalších věcí. Sluchátka se tak stanou perfektním 
doplňkem Vašeho života s chytrými zařízeními. Díky 
provedení přes uši tato sluchátka skvěle padnou každému 
uživateli a hodí se pro každé použití.

Features

• Bezdrátové provedení - žádné problémy s kabelem
• Maximální čas přehrávání až 10 hodin - pro zajištění 
přehrávání hudby nebo telefonování
• Pevné skládací provedení - pohodlný nastavitelný 
hlavový most a skládací náušníky
• Vestavěný mikrofon - umožňuje handsfree telefonování
• Technologie Bluetooth® 5.0 - pro stabilní a čisté připojení
• Integrované ovládání - pro pozastavení/přehrávání 
hudby, zvýšení/snížení hlasitosti, 
příjem/položení/odmítnutí hovorů nebo použití hlasového 
ovládání
• Nabíjení trvá pouze 2 hodiny - poté si můžete užít 10 
hodin přehrávání

Specifications

Barva: Černá
Materiál: ABS
Vstupní konektor: 1x 3.5mm / 1x Micro USB
Zvukový výstup: Stereo
Mikrofon: Vestavěný mikrofon
Konektor: Bluetooth
Typ baterie: Built-In Lithium-Polymer
Zástrčka: Micro USB
Kmitočtová odezva: 20 Hz...20 kHz (±3 dB)
typy Sluchátka: Na Uši
Pravda Wireless Stereo (TWS): Ne
Driver Velikost: 40 mm

Sales information

Order code: HPBT2102BK
Product 
description:

Bezdrátová sluchátka | Bluetooth® | 
Náhlavní | Skládací | Černá

Packaging: Dárková krabice s eurozávesem
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 180 mm 85 mm 195 mm 301 g
8 355 mm 195 mm 415 mm 2720 g
16 395 mm 380 mm 435 mm 6240 g
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Transmission power: 4 dBm
Impedance: 32 Ohm
Doba nabíjení: 2 h
Frekvenční rozsah: 2402 - 2480 MHz
Bluetooth verze: v5.0
Travel Case: No
Maximální doba přehrávání: 10 hrs
Kapacita baterie: 150 mAh
Sensitivity: 96 dB

Package contents

Sluchátka
Audiokabel
Nabíjecí USB kabel
Průvodce rychlým spuštěním
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