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Bezprzewodowy głośnik bluetooth MIX KOLORÓW Xblitz to 

niezastąpione urządzenie dla wszystkich aktywnych osób. 

Korzystając z  głośnika przenośnego nie musisz używać 

żadnych kabli. Twój telefon lub inne urządzenie przesyła 

muzykę do bezprzewodowego głośnika za pomocą 

technologii Bluetooth™.  

 

 

 

 Krystalicznie czysty dźwięk który pozwoli na relaks przy ulubionym kawałku 

 Bezprzewodowe urządzenie pozwoli na korzystanie z niego w różnych miejscach 

 Przydatne na wspólnych ogniskach/wyprawach/wycieczkach gdzie brakuje prądu 

 Niezastąpione dla ludzi aktywnych którzy dużo czasu spędzają na zewnątrz 

 Dla każdego inny kolor!  5 kolorów do wybrania: czarny, biały, srebrny, niebieski, czerwony 

 

Wysokiej jakości przenośny głośnik ofertuje nam  odtwarzanie muzyki z  telefonu, laptopa, tabletu 

odtwarzacza MP3 czy innego urządzenia wyposażonego w bluetooth. Głośnik bezprzewodowy bluetooth 

Xblitz Mix kolorów ma moc aż 3W! Dodatkowym elementem na który warto zwrócić uwagę przy tym 

urządzeniu jest wbudowane radio FM, które z pewnością może się przydać w niektórych sytuacjach. 

 

 

 

 

 



 

 

 
www.Xblitz.pl  Głośnik Bluetooth Mix kolorów www.KGKtrade.pl 

 

 

 Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth z telefonów, tabletów, laptopów wyposażonych w interface 

Bluetooth 

 Odtwarzanie MP3 z karty pamięci TF microSD lub z pamięci pendrive poprzez złącze USB 

 Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku poprzez złącze JACK 3.5mm AUX 

 Wbudowane radio FM 

 Wyjście słuchawkowe. 

 Czas odtwarzania do 8h (zależne od poziomu głośności) 

 wbudowany mikrofon 
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Xblitz Mix kolorów Bluetooth bezprzewodowy głośnik multimedialny 

Oznaczenie producenta: S08U-L 

Wersja Bluetooth V3.0 

Zasięg bluetooth do 10 m 

Czas pracy przy średniej głośności 5 godzin 

Średnica samego głośnika 45 mm 

Moc:  3W 

Pasmo przenoszenia:  280HZ - 16KHz 

Stosunek sygnału do szumu 95dB 

Zniekształcenie 0,005 

Gniazdo kart micro SD 

zestaw słuchawkowy Tak 

zestaw głośnomówiący Tak 

Pojemność akumulatora 520mAh 

Napięcie ładowania akumulatora 5V ± 0,5V 

Czas ładowania baterii: 2 godziny 

 

 

 

 

 głośnik bluetooth 

 kabel miniUSB 

 kabel miniJack 

 instrukcję w języku polskim 

 instrukcję w języku angielskim 
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