
DANE TECHNICZNEBLOKI TEKSTU

CECHY ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIAPODSTAWOWE

Dalsze informacje i pomoc: BEOPLAY.COM/PRODUCT-SUPPORT

 Bogaty, bezprzewodowy dźwięk z technologią Bang & Olufsen 
Signature Sound. 

 Wytrzymałe materiały oraz konstrukcja odporna na rozbryzgi wody i kurz. 

 Wygodne i bezpieczne dopasowanie do codziennego użytkowania w ruchu. 

 Połącz słuchawki ze sobą i noś E6 na szyi.

 Do 5 godzin pracy akumulatora z możliwością ładowania podczas użytkowania. 

PODSTAWOWE DANE 
TECHNICZNE

Typ słuchawek
Bezprzewodowe

Wymiary produktu
47 × 26,3 × 22,2 mm

Przewód ładowania
Zatrzask mechaniczny

Materiały
• Aluminium 
• Tkanina
• Guma
• Polimer
• Pianka
• Silikon
• Nylon

Waga
21 g

Przewód (łączący wkładki 
douszne)
52 cm

DANE TECHNICZNE

Typ głośnika
• 6,4 mm

Impedancja
• 16 omów

Zakres częstotliwości
• 20–20 000 Hz

Czułość
• 113 dB ± 3 dB, -3 dbFS przy 1 kHz

Pilot
• 3 przyciski sterowania 

Mikrofon
• dookólny, MEMS

Akumulator
• 2 × 50 mAh
• Do 5 godzin odtwarzania przy 

umiarkowanej głośności

Czas ładowania
• około 2 godziny

Głośniki
• elektrodynamiczne, średnica 

6,4 mm

ŁĄCZNOŚĆ

Łączność bezprzewodowa
• Bluetooth 4.2
• Kodek AAC

PRZYDATNE INFORMACJE

Kolory
• Czarny
• Piaskowy

Projektant
Jakob Wagner

Słuchawki bezprzewodowe E6
 
Etui

Przewód ładowania USB-A z zatrzaskiem

Silikonowe końcówki douszne

Silikonowe zaczepy na uszy

Zaciski przewodów

Skrócona instrukcja obsługi

Preferowane ujęcia przedstawiające Beoplay E6

© 2015 Hearing Components. 
Comply jest zastrzeżonym 
znakiem towarowym fi rmy 
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Standardowe kolory

Czarny

Piaskowy

AKCESORIA

Silikonowe końcówki douszne

Silikonowe zaczepy

Ładowarka 

Zaciski przewodów

DOSTĘPNE AKCESORIA: Wszystkie powyższe

25 słów
Lekkie, douszne słuchawki 
bezprzewodowe zaprojektowane do 
dynamicznego i aktywnego trybu życia. 
W pełni konfi gurowalne, bezpiecznie 
i ergonomicznie dopasowane słuchawki 
E6 zostały przystosowane do codziennego 
użytkowania w każdym miejscu.

10 słów
Lekkie, douszne słuchawki 
bezprzewodowe zaprojektowane do 
dynamicznego i aktywnego trybu życia. 

5 słów
Lekkie, douszne słuchawki bezprzewodowe

50 słów
Lekkie, douszne słuchawki bezprzewodowe 
zaprojektowane do dynamicznego 
i aktywnego trybu życia. W pełni 
konfi gurowalne, bezpiecznie i ergonomicznie 
dopasowane słuchawki E6 zostały 
przystosowane do codziennego użytkowania 
w każdym miejscu, a jednocześnie cechują 
się bogatym dźwiękiem oraz przemyślanym, 
współczesnym wyglądem. Nowa funkcja 
mocowania zatrzaskowego przewodu 
ładowania umożliwia ładowanie podczas 
użytkowania.

100 słów
Lekkie, douszne słuchawki 
bezprzewodowe zaprojektowane 
do dynamicznego i aktywnego 
trybu życia. W pełni konfi gurowalne, 
bezpiecznie i ergonomicznie 
dopasowane słuchawki E6 zostały 
przystosowane do codziennego 
użytkowania w każdym miejscu, 
a jednocześnie cechują się bogatym 
dźwiękiem oraz przemyślanym, 
współczesnym wyglądem. Nowa 
funkcja mocowania zatrzaskowego 
przewodu ładowania umożliwia 
ładowanie podczas użytkowania. 
Wykonana z trwałych materiałów, 
odporna na rozbryzgi wody i kurz 
konstrukcja sprawia, że słuchawki 
E6 można łatwo nosić i szybko 
rozpoczynać użytkowanie. Magnesy 
wbudowane w obu nausznikach 
sprawiają, że słuchawki można 
nosić na szyi, gdy nie są używane. 
Akumulator działający nawet 5 
godzin sprawia, że można zawsze 
cieszyć się muzyką. 

NAJWAŻNIEJSZE ARGUMENTY SPRZEDAŻOWE

Beoplay E6


