Logitech®

Bluetooth® Audio Adapter
Προσθέστε στα ηχεία σας δυνατότητες Bluetooth.
• Multipoint Bluetooth®. Αντιστοιχίστε smartphone και tablet
ταυτόχρονα
• Βολικό κουμπί αντιστοίχισης με 1 πάτημα
• Συμβατό με ηχεία PC, οικιακά στερεοφωνικά συστήματα και
δέκτες AV
• Ήχος Logitech χωρίς συμβιβασμούς
• Αξιόπιστη εμβέλεια 20 μέτρων
Προσθέστε στα ηχεία σας δυνατότητες Bluetooth. Ο προσαρμογέας
Logitech Bluetooth® Audio Adapter σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για
να μετατρέψετε τα αγαπημένα σας ηχεία σε ένα ασύρματο σύστημα ήχου
για το smartphone και το tablet σας. Η συνδεσιμότητα Multipoint Bluetooth®
σάς επιτρέπει να συνδέετε δύο συσκευές ταυτόχρονα και να μεταδίδετε ήχο
από όποια συσκευή θέλετε σε τροφοδοτούμενα ηχεία με τυπικές, αναλογικές
συνδέσεις RCA ή 3,5 mm. Η αντιστοίχιση των συσκευών γίνεται απλά με το
πάτημα ενός κουμπιού, ενώ η ταχύτατη και αυτόματη εκ νέου αντιστοίχιση
κάνει τη μετάδοση του ήχου απλή υπόθεση. Χάρη στην αξιόπιστη σύνδεση,
μπορείτε να μεταδίδετε και να ελέγχετε τη μουσική σας από απόσταση έως
και 20 μέτρων. Επίσης δεν υπάρχουν συμβιβασμοί στην ποιότητα του ήχου,
καθώς ο προσαρμογέας Bluetooth® Speaker Adapter έχει ρυθμιστεί στα
υπερσύγχρονα εργαστήρια της Logitech, ώστε να προσφέρει ακουστική
υψηλής ποιότητας για όλη τη μουσική, τις ταινίες και τα παιχνίδια σας.

Logitech®

Bluetooth® Audio Adapter
Προδιαγραφή συσκευασίας

Κωδικός προϊόντος # ΕΕ
Γραμμικός κώδικας
Κωδικός προϊόντος # ΗΒ
Γραμμικός κώδικας

Περιεχόμενα συσκευασίας
Κύριο πακέτο

Κύριο κουτί αποστολής

980-000912

μη διαθέσιμο

5099206051805 (EAN-13)

50992060518012 (SCC-14)

980-000913

μη διαθέσιμο

5099206051812 (EAN-13)

50992060518111 (SCC-14)

Βάρος

175 gr

1400 gr

Μήκος

11,00 cm

22,30 cm

Πλάτος

5,20 cm

12,30 cm

Ύψος/βάθος

15,00 cm

17,40 cm

Όγκος

0,858 dm3

0,0048 m3

1 κύριο πακέτο

1

μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο

0

μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής

4

1

1 ευρωπαλέτα

1408

352

1 κοντέινερ 6 μέτρων

25168

6292

1 κοντέινερ 12 μέτρων

51844

12961

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ

59820

14955
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• Προσαρμογέας Bluetooth® Audio
Adapter
• Καλώδιο RCA σε 3,5 mm
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Τεκμηρίωση χρήστη
• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και
πλήρης υποστήριξη προϊόντος

Απαιτήσεις συστήματος
• Συμβατό με: Ηχεία PC, οικιακά
στερεοφωνικά συστήματα και δέκτες
AV με εισόδους RCA ή 3,5 mm
Συσκευές Bluetooth®: smartphone και
tablet

