
Avantalk Pioneer BTSP 200

                                 Az Avantalk BTSP 200 a következő generáció vezeték nélküli aktív hangszóró rendszere 
         mely rendelkezik telefonkihangosító funkcióval is. Bármilyen bluetooth eszköz hangosítha-
          tó rajta, legyen az notebook, PDA, mobiltelefon, navigáció stb. Az Avantalk btsp 200 
          méretéhez képest a lehető legdinamikusabb stereo hangot biztosítja a Pioneer hang-
          szóróival. Kiválóan használható utazáshoz, strandoláshoz, kirándulásokhoz. 
          Otthonában használhatja akár a fürdőszobában akár a konyhában. Telefonos kihan-
                    gosító funkciójával könnyedén tud akár konferencia beszélgetéseket bonyolítani. 
          Mikrofonja zaj - és visszhangszűrő rendszerrel rendelkezik, így bármilyen hangerőt is 
         állít be, a partnere nem fogja visszahallani saját magát. 

Az Avantalk BTSP 200 elegáns designal rendelkezik, így üzleti tárgyalásokon is nyugodtan használhatja 
akár prezentációs célra is. Hatótávolsága ~25m, így könnyen és kényelmesen elhelyezheti a kihangosítót. 
Védőborítása hátraforgatható és talpként használható Line in bemenettel rendelkezik a készülék, 
mely segítségével bármilyen 3,5” jack dugós készülék ráköthető (walkman, Ipod, MP3, discman, rádió stb.). 
4db AA elemel akár 8 óra zenehallgatásra is képes. A hozzá adott USB kábellel is üzemeltethető, ebben az 
esetben nincsen szükség elemre. Támogatást nyújt hanghíváshoz, tehát ha magánjellegű hívás érkezik 
miközben a mobiltelefonjával van párosítva a termék, akkor egy gombnyomással átadhatja a telefonnak a miközben a mobiltelefonjával van párosítva a termék, akkor egy gombnyomással átadhatja a telefonnak a 
hangot. Az Avantalk Pioneer BTSP 200 készülék támogatja a távoli működtetést is, ugyanis navigációs 
gombjai segítségével könnyen vezérelni tudja a bluetooth jelet sugárzó eszközt. 

A doboz tartalma:
- 1db Avantalk btsp 200 stereo hangosító rendszer
- 1db bársony jelegű tartó tasak
- 1db 3,5” jack - jack kábel
- 1db USB töltő kábel

Üzemeltethető:
- 4db AA elemel (nem tartozék)
- USB töltő kábelről
- 6V-os adapterről (nem tartozék)
- A line in vonalbemenet segítségével bármilyen eszköz ráköthető, mely nem 
 rendelkezik bluetooth kapcsolattal

Technikai jellemzők:
- Avantalk Pioneer btsp 200 hangszóró pár
- Bluetooth V2.1 with A2DP, AVRCP adapter
- BlueCore 5 CSR Chip
- Class 2, rendszer
- Támogatja A2DP és AVRCP, headset profilt
- Automatikus újracstalkozás  esetleges szakadás esetén- Automatikus újracstalkozás  esetleges szakadás esetén
- ~ 8 óra folyamatos lejátszás 4db elemmel
- Távvezérlés: Indítás/pillanat állj, előre tekerés, hátra tekerés
   Hangerő le és fel, telefonátirányító/némítás
- Zaj és visszhangszűrő rendszerű
- Méretei: 206mm x 88mm x 42mm 
- Súlya: 295g (elemek nélkül)

Europe Kft.
Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 51.
Telefon: +36 1 410-56-58, 410-32-38
E-mail: info@nteam.hu

webáruház:
www.nteam.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől - Péntekig
8:00 - 18:00

Make Your Phone Dance


