BEOPLAY EQ
BANG & OLUFSEN
Ponorte sa do čistého zvuku. Beoplay EQ sú bezdrôtové slúchadlá s adaptívnym potlačením hluku a
so 6 vstavanými mikrofónmi pre čisté autentické hovory. Vychutnajte si skutočnú kvalitu svojich
obľúbených skladieb bez prerušenia. Adaptívne technológie ANC a Acoustic vytvárajú stabilný výkon
bez rozptyľovania. Slúchadlá ponúkajú skutočne bezdrôtový zážitok z hudby, nech ste kdekoľvek.
Podporujú množstvo možností streamovania, vrátane bluetooth 5.2. Pokročilé technológie zaisťujú
stabilnejšie pripojenie a mimoriadne nízku spotrebu batérie. Batéria ponúka až 20 hodín
prehrávania, alebo 6,5 hodiny s aktivovanou funkciou ANC. Vďaka funkcii rýchleho nabíjania si za 20
minút čakania užijete až dve hodiny prehrávania. Slúchadlá sú vyrobené z prémiových materiálov
vrátane eloxovaného hliníka odolného voči potu. Kompaktné hliníkové nabíjacie puzdro má
pogumovanú základňu, ktorá je optimalizovaná pre bezdrôtové nabíjanie Qi. Beoplay EQ sú
ergonomicky tvarované a ponúkajú možnosť vymeniteľných štuplov do uší v rôznych veľkostiach,
tak aby vám pohodlne sedeli. K dispozícii sú veľkosti XS, S, M, L silikónových
COMPLY™ štuplov. Hliníkové dotykové rozhranie ponúka jednoduché nastavenie posluchu podľa
vašich preferencií.

CENA S DPH ZA KS

399 EUR
FARBA: B L AC K

399 EUR

309 EUR

FARBA: NORDIC IC E

399,90 EUR
FARBA: SAND STONE

VLASTNOSTI
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Farba attribút
Typ zariadenia
Kľúčové vlastnosti

Séria

Black; Nordic Ice; Sand Stone
bezdrôtové slúchadlá do uší
Adaptívne potláčanie hluku ANC, certifikácia IP54 odolnosť voči potu a vlhkosti, 6,5 hodiny prehrávania
s ANC a až 20 hodín s využitím puzdra a optimálnej
hlasitosti; Kodeky: SBC, AAC codec, aptX™ Adaptive
Beoplay HX

ZVUKOVÉ CHARAKTERISTIKY
Impedancia
Senzitivita
Frekvenčná odozva
Active Noise Cancelling

17 ohmov +/-2,55 @ 1000 Hz
107 dB ± 3 dB, 1000 Hz @ -3 dBFS (max. hlasitosť)
20 Hz - 20 000 Hz
ANC

MENIČE
Širokopásmový reproduktor

Electro-dynamický, 6,8 mm diameter

VSTUPY
USB

0.50 m USB-A do USB-C kábel pre bezdrôtové
nabíjanie Qi Wireless Charging - 5V DC / 500 mA USBC alebo 400mA Qi nabíjanie

ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka

22 mm slúchadlá; 40 mm puzdro
24 mm slúchadlá; 77 mm puzdro
27 mm slúchadlá; 26 mm puzdro

PREVEDENIE
Váha (netto)
Váha spolu s balením (kg)

0,25
0,29

kg
kg

OSTATNÉ
Batéria
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85 mAh v každom slúchadle, 340 mAh puzdro;
nabíjanie slúchadiel 1,5 hodiny a nabíjanie puzdra cca
do 2 hodín

