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Nazwa produktu : Głośnik przenośny Bluetoot
Kod produktu: G191/ G192
INFORMACJE OGÓLNE

.

Głośnik działa jak odtwarzacz muzyczny mp3 / mp4
•

posiada wbudowane wejścia na karty micro SD oraz na Pendrive do 32 GB

•

funkcja AD2P umożliwia bezpośrednie słuchanie z smartfona czy tabletu

•

można słuchać muzyki przez kabel audio 3,5mm

•

posiada wbudowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych

• identyfikacja numeru przychodzącego- wymawiany w j. angielskim
• wygodny uchwyt do przenoszenia znajduje się na górze głośnika
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA
1)

.

Uruchomienie
W celu uruchomiania głośnika należy posłużyć się przyciskami na
wbudowanym panelu w głośniku wg poniższego opisu:

1.

2.

3.

4.

5.

1.przycisk służy do
- regulacja dźwięku : lewo / prawo
- zmiana utworów: przód / tył
- zmiana funkcji: Bluetooth / radio / mp3: należy wcisnąć guzik pionowo w dół,
zmiana funkcji będzie potwierdzona komunikatem głosowym, np. FM mode
2. slot na karty micro SD do 32GB
3. wejście USB pendrive
4. wejście microUSB do ładowania
5. przycisk On / Off
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W celu odbioru radia należy włożyć kabel USB z zestawu do głośnika – służy on
jako antena FM.
Dane techniczne :

Stan przedmiotu:

fabrycznie nowy

Rodzaj:

mini kolumna

Moc:

5 Watt model G191 / 10 Watt model G192

Typ:

przenośna

Bluetooth:

tak, v3.0 , zasięg do 10 metrów

Funkcje Bluetooth:

- AD2P, umożliwia słuchanie muzyki oraz odtwarzanie dźwięku
podczas oglądania filmów prosto z np. smartfona, tabletu
- telefoniczny zestaw głośnomówiący z identyfikację numeru
dzwoniącego (wymawiana w j.angielskim)

Radio FM:

- tak, zakres 87-108 Mhz
- wbudowana antena + musi być włożony kabel z zestawu do usb

Pilot zdalnego sterowania:

nie

Sterowanie ręczne:

tak, na górnym panelu

Efekty świetlne:

tak, migające diody LED z przodu głośnika

Zasilanie:

- wbudowany akumulator 600mAh
- przez kabel USB adapterem ładowarki sieciowej ( brak adaptera w
zestawie, możliwość zakupu na innej aukcji )

Czas pracy na baterii:

do 5- 6 godzin

Czas ładowania baterii:

- około 2-3 godzin , w zależności od prądu naładowania

Dodatkowe wejścia i gniazda - przełącznik On / Off
(z tyłu obudowy):
- przycisk sterowania radiem, przewijanie utworów
- micro SD do 32 GB
- USB 2.0 do 32 GB
- micro USB do ładowania
- wbudowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych
- dioda LED sygnalizująca ładowanie
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