קוד פריט

ברקוד

תמונה

פריט

סוחר ללא מע"מ

צרכן מומלץ

אוזניות  Bluetoothונגנים

AC-Y10

AC-120

AC-241

AC-241FM

PC- H108 black S

אוזניות אלחוטיות לשחייה עם נגן מובנה בנפח 8GB
תקן עמידות במים( IPX-8 :עד עומק של  3מ')
גרסת  Bluetooth: V4.2תמיכה בA2DP/AVRCP/HSP -
פורמטים נתמכיםMP3, WAV, WMA,APE, FLAC :
7290016642520
סוללה נטענת מובנית בנפח 120mAh, 5V
טעינה באמצעות כבל מיקרו ( USBכלול בערכה)
משך השמעה :עד  9שעות (תלוי בעוצמת ההשמעה)
משך השמעה באמצעות  :Bluetoothעד  5שעות

130

249

נגן  mp3לשחייה עמיד במים  100%עם אוזניות ורדיו FM
תקן  -IPX8עד עומק של  3מטר
סוללה מובנית נטענת להאזנה רצופה של עד  8שעות
7290016642162
מתחבר באמצעות קליפס מובנה למשקפת/כובע/בגד הים
זכרון מובנה של 8GB
משקל 30 :ג'

132

239

נגן  MP3עם בלוטוס וזיכרון מובנה של . 8GB
מסך  2.4אינץ' מסוג TFT
תפריט מלא בעברית
תומך במגוון סוגי קבצים כגוןMP3/WMA/WAV/FLAC/APE :
אפשרות להקלטת קבצי MP3/WMA
 7290016642773גרסת Bluetooth: V2.1+EDR
סוללה מובנית נטענת
משך שימוש :עד  30שעות
משך טעינה :כשעתיים
טעינה באמצעות כבל ( USBמצורף לערכה)
נגן  MP3עם רדין  FMמובנה,בלוטוס וזיכרון מובנה של . 8GB
מסך  2.4אינץ' מסוג TFT
תפריט מלא בעברית
תומך במגוון סוגי קבצים כגוןMP3/WMA/WAV/FLAC/APE :
אפשרות להקלטת קבצי MP3/WMA
 7290016642780גרסת Bluetooth: V2.1+EDR
סוללה מובנית נטענת
משך שימוש :עד  30שעות
משך טעינה :כשעתיים
טעינה באמצעות כבל ( USBמצורף לערכה)

אוזניות אלחוטיות קפיץ תומך מוסיקה  +רטט שחור
משך שיחה והאזנה למוזיקה :עד  6שעות
משך המתנה :עד  250שעות
משך טעינה :כשעתיים
סוללה נטענת מובנית3.7V100mAh :
7290016641974
גרסת Bluetooth: 4.1
פרופילים נתמכיםA2DP/AVRCP/HSF/HFP :
טכנולוגיית סינון רעשיםCVC :
טווח קליטה 10 :מ'
מיקרופון מובנה

107

112

65

179

189

149

רמקולים אלחוטיים
רמקול  Bluetoothצינור עם רצועת נשיאה.
רדיו  FMמובנה,
7290016641059
חיבור אודיו  3.5מ"מ לכל מכשיר תומך,
חריץ לכרטיס מיקרו SD

52

99

ET-S15

רמקול  Bluetoothצינור עם רצועת נשיאה וסאבוופר .
רדיו  FMמובנה,
חיבור אודיו  3.5מ"מ
7290016641066
חריץ לכרטיס מיקרו SD
סוללה נטענת מובנית עוצמתית
כבל מיקרו  USBלטעינה מצורף לערכה.

68

149

ET-S15L

רמקול  Bluetoothצינור עם רצועת נשיאה עם סאבוופר ואורות לד צבעוניים.
מתאים לכל סוגי המכשירים התומכים בBluetooth -
כולל גם רדיו  FMמובנה ,חיבור אודיו  3.5מ"מ
7290016641073
חריץ לכרטיס מיקרו SD
סוללה נטענת מובנית עוצמתית
כבל מיקרו  USBהמצורף לערכה.

85

ETS-111

199

בידוריות

AC-MAX15

בידורית קריוקי ניידת עם רמקול בקוטר "15
מגיעה עם  2מיקרופונים אלחוטיים מסוג UHF
סוללה מובנית נטענת12V, 3AH :
 7290016642742משך השמעה 4-6 :שעות
תצוגת  ,LCDמבנה טרולי עם ידית וגלגלים
חיבורים USB, Bluetooth :כרטיס  SDורדיו FMמובנה
אורות לד מתחלפים ,כניסה למיקרופון חוטי (לא כלול)

383

AC-Mini6

בידורית קריוקי ניידת עם רמקול בקוטר "6.5
מגיעה עם מיקרופון אלחוטי
סוללה מובנית נטענת13.7V,2200MA :
 7290017817590משך השמעה 3:שעות
תצוגת  ,LCDמבנה טרולי עם ידית מתכווננת
חיבורים Bluetooth , :ורדיו  FMמובנה
אורות לד מתחלפים ,כניסה למיקרופון חוטי (לא כלול)
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599

199

