
CECHY 

• Personalizacja dźwięku MOSAYC (w aplikacji MIY)
• Najlepszy dźwięk w tej klasie słuchawek
• Wyjątkowy komfort noszenia dzięki ergonomicznej, płaskiej 

konstrukcji
• Umieszczony na kablu pilot zdalnego sterowania z mikrofonem 

i trzema przyciskami do kontroli połączeń telefonicznych oraz 
multimediów

• Bezprzewodowa technologia Bluetooth® 4.2 z najnowszymi 
kodekami audio (aptX™, aptX™ Low Latency, AAC)

• Zasięg do 10 m
• Ładowanie poprzez USB-C
• Dodatkowa para siateczek ochronnych na falowody

OPIS

Blue Byrd to słuchawki dokanałowe z technologią bezprzewodową 
Bluetooth®, zapewniające zrównoważony dźwięk i doskonałej jako-
ści bas. 

Słuchawki Blue Byrd oferują wyjątkową swobodę ruchów dzięki 
zasięgowi do 10 metrów i możliwości korzystania z dowolnymi urzą-
dzeniami obsługującymi technologię Bluetooth®, takim jak smart-
fon, tablet czy komputer.

Zamknięta konstrukcja zapobiega przenikaniu muzyki na zewnątrz 
przy jednoczesnym maksymalnym tłumieniu hałasu otoczenia.

Przewód słuchawkowy został wyposażony w zintegrowany pilot 
zdalnego sterowania z trzema przyciskami. Za jego pomocą można 
sterować głośnością* i odtwarzaniem multimediów, a także kontro-
lować połączenia telefoniczne.

Ergonomiczny kształt oraz doskonale dopasowane silikonowe 
wkładki dokanałowe w różnych rozmiarach (5 par) zapewniają kom-
fort i bezpieczeństwo.

W zestawie znajduje się wysokiej jakości twarde etui pozwalające 
na wygodne przechowywanie i transport słuchawek.

* w przypadku niektórych urządzeń może nie działać regulacja głośności.
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wyłączny dystrybutor:

Słuchawki dokanałowe z Bluetooth® 

SPECYFIKACJE
Typ przetwornika ...........................dynamiczny
Konstrukcja ......................................zamknięta
Pasmo przenoszenia ......................10 – 25,000 Hz
Rodzaj słuchawek ..........................dokanałowe
Bluetooth® ......................................wersja 4.2
Pasmo przenoszenia ......................2.402 – 2.480 GHz
Klasa mocy .......................................2.0
Obsługiwane profile ......................HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, GAP, SDP
Obsługiwane kodeki ......................aptX™, aptX LL™, AAC, SBC, mSBC
Zasięg ................................................do 10 m
Gniazdo ładowania ........................USB-C
Waga bez kabla ...............................6 g

AKCESORIA W ZESTAWIE

• 5 par silikonowych wkładek dokanałowych XS, S, M, L, XL
• wysokiej jakości twarde etui
• kabel ładujący USB-A do USB-C


