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coluna de som sem fios Bluetooth à prova de água
#20097

Coluna de som sem fios Bluetooth à prova de salpicos, para ouvir música a partir do smartphone ou tablet em ambientes
húmidos

Características principais
• Proteção IPX4 contra salpicos de água
• Ventosa grande para aplicar em superfícies planas
• Bluetooth com alcance sem fios de 10 m
• Botões de volume, seleção de faixa e para atender chamadas
• Bateria recarregável incorporada e 6 horas de tempo de

reprodução

O que está na caixa
• Conteúdo da embalagem:
• Coluna de som sem fios
• Cabo de carga USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Requisitos mínimos
• Tablet ou smartphone com Bluetooth 2.1 (ou mais recente)
• Carregador com entrada USB (para carregar a bateria)
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GERAL
Height of main product
(in mm)

90 mm Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

54 mm Total weight 100 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Wireless range 10 m

Bluetooth version 3.0

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

AUDIO
Power output (peak) 6 W Power output (RMS) 3 W

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 45 mm

Audio input Bluetooth Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lithium-ion cell

Max battery life - music 6 hours

FEATURES
Hands-free phone calls True

COMPATIBILITY
General compatibility Any BT device with A2DP

profile
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