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Adaptador Bluetooth 5
#24603

Acelera a velocidade com este adaptador Bluetooth® 5, com alcance de 10 m e baixo consumo de energia

Características principais
• A versão mais recente do Bluetooth para te manteres atualizado
• Velocidade de transferência até 3 Mbps, minimizando atrasos
• Alcance sem fios de 10 m para te manteres ligado enquanto te

movimentas
• Fácil ligação – basta ligares e usar
• Suportam o modo Bluetooth clássico e o modo de baixo

consumo (LE) para poupares a vida útil da bateria do portátil
• Versão 5 de especificação Bluetooth com uma transmissão mais

eficiente, salvaguardando a autonomia da bateria dos
dispositivos portáteis

O que está na caixa
• Adaptador Bluetooth
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Porta USB livre
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Up to speed
The Myna Bluetooth® 5 adapter is ready to go, offering
transfer speeds of up to 3 Mbps and a 20m range, so you stay
connected and quick.

Energy-saver
The adapter uses Bluetooth specification version 5, which
preserves battery life of portable devices through more
efficient transmission.

Easy and efficient
No setup necessary – just plug in and play, using either
Bluetooth Classic mode or Low Energy (LE) mode for
increased battery life.
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INSTALLATION
Driver needed False

SIZE & WEIGHT
Total weight 2 g Weight of main unit 2 g

Depth of main product
(in mm)

7 mm Width of main product
(in mm)

14 mm

Height of main product
(in mm)

23 mm

CONNECTIVITY
Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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