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wyłączny dystrybutor:

Byron BTA
Dokanałowy zestaw słuchawkowy Bluetooth

CECHY
• Technologia Bluetooth umożliwia większą swobodę 

ruchu
• Zasięg pracy do 10 m
• Czas pracy akumulatora do 7,5 godziny
• Kodek audio: Qualcomm® aptX ™, Advanced Audio 

Coding (AAC), Low Complexity Subband Codec (SBC)
• Kabel z wbudowanym pilotem i mikrofonem
• LED sygnalizuje stan urządzenia
• Współpracuje z każdym urządzeniem obsługującym 

Bluetooth, jak np. smartfon, tablet czy komputer
• Głosowe wywoływanie stanu baterii 

OPIS
 Byron BTA to bezprzewodowy dokanałowy zestaw słu-
chawkowy z technologią Bluetooth, oferujący naturalny  
dźwięk wysokiej rozdzielczości z przyjemnym basem. DSP 
gwarantuje wspaniałe, wyważone brzmienie. Zasięg działa-
nia do 10 metrów zapewnia odpowiednią swobodę porusza-
nia się i korzystania ze wszystkich urządzeń obsługujących 
Bluetooth, takich jak smartfony, tablety czy komputery. 
 Łączący obie słuchawki kabel wyposażony jest w zinte-
growany pilot z mikrofonem. Za pomocą przycisków głośno-
ści można zwiększyć lub zmniejszyć głośność oraz wyciszyć 
mikrofon. Przycisk wielofunkcyjny służy do włączania lub 
wyłączania zestawu słuchawkowego, odbierania lub koń-
czenia połączenia telefonicznego, aktywacji trybu parowania 
oraz do sterowania muzyką. Komunikaty głosowe o stanie 
baterii zwiększają komfort użytkowania. 
 Wbudowany akumulator jest ładowany poprzez łado-
warkę w ciągu 90 minut. 
 Zamknięta konstrukcja i silikonowe nakładki w trzech 
rozmiarach, przyczyniają się do skutecznego tłumienia ha-
łasu z zewnątrz.

SPECYFIKACJE
Typ przetwornika ...........................dynamiczny
Konstrukcja ......................................zamknięta
Pasmo przenoszenia ......................10 – 25,000 Hz
Nominalny SPL ................................90 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Maksymalny SPL ............................100 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
Zniekształcenia T.H.D ...................< 0.7% (1 mW / 500 Hz)
Rodzaj słuchawek ..........................dokanałowe
Tłumienie hałasu ............................10 dB @ 1 kHz
Wersja Bluetooth ...........................4.2
Pasmo przenoszenia ......................2.402 – 2.480 GHz
Klasa mocy .......................................2.0
Obsługiwane profile ......................HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP
Obsługiwane kodeki ......................aptX™, AAC, SBC
Zasięg działania ..............................do 10 m
Odtwarzanie muzyki......................7.5 godz.
Rozmowy telefoniczne ..................9 godz.
Czas czuwania .................................5 dni
Czas ładowania ...............................1.5 godz.
Pojemność akumulatora ...............2 x 55 mAh
Typ akumulatora .............................bateria litowo-polimerowa
Ładowanie poprzez .......................styki  (wymagana ładowarka)
Długość przewodu .........................560 mm
Waga  ................................................12 g

AKCESORIA W ZESTAWIE
3 pary silikonowych nakładek (S, M, L)
1 para zaczepów na uszy
1 ładowarka (USB-A)
Etui


