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E9

Specifikace
• Bezdrátová sluchátka a reproduktory 2 v 1
• Hands-free volání
• FM rádio
• Paměťová karta
• Až 14 hodin přehrávání v režimu sluchátek
• Až 8 hodin přehrávání v režimu reproduktorů
• Nabíjení sluchátek přibližně 1,5 hodiny.
• Ovládání přehrávání a hlasitosti hudby nebo přijmutí volání 
  na pravém náušníku
• Rychlé a snadné spárování s mobilním telefonem 
• Bluetooth 4.2, podporované profily HFP/HSP.A2DP/AVPCP
• Zpětně kompatibilní se staršími verzemi Bluetooth, verze 2.0 nebo 3.0
• NFC
• frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz
• Reproduktory o průměru 40 mm
• Vestavěná baterie o kapacitě 450 mAh
• Podpora většiny Android telefonů, tabletů, zařízení se systémem 

Windows, Apple iOS, televizory a dalšími zařízeními, které využívají 
technologie BlueTooth    

• Dosah až 10 metrů
• Možnost přizpůsobení velikosti sluchátek, složení do 
  přepravního obalu  
• Nabíjení s pomocí microUSB konektoru
• Rozměry 20.0 x 8.0 x 19.0 cm
• Hmotnost 260 g

Možnosti propojení se zdrojem hudby
• Bluetooth
• NFC
• FM rádio
• Paměťová microSD karta
• 3.5 mm sluchátkový výstup

Obsah balení
• EVOLVEO SupremeSound E9, Bluetooth stereo sluchátka a 
reproduktory 2 v 1
• nabíjecí kabel microUSB
• 3.5 mm zvukový kabel (jack/jack)
• ochranný obal 
• uživatelský manuál

Užijte si poslech hudby o samotě nebo ji 
sdílejte s přáteli
Bezdrátová BlueTooth sluchátka EVOLVEO 
SupremeSound E9 vám umožní během okamžiku 
sdílet vaše skladby s přáteli kdekoliv a kdykoliv. 
Design sluchátek je navržen tak, aby se jediným 
pohybem změnily v bezdrátové stereo reproduktory, 
které poskytnou vám i vašemu okolí možnost 
vychutnat si společně vysoké tóny i hluboké basy při 
maximálním pohodlí.
  
FM rádio a paměťová karta 
Sluchátka nemusíte využívat jen ve spojení s vaším 
mobilním telefonem či jiným BlueTooth přehrávačem. 
Vestavěné FM rádio vám umožní poslechnout si 
oblíbené pořady, zprávy nebo muziku. Pokud raději 
preferujete své hudební žebříčky, můžete na ně 
využít slot pro Micro SD kartu a své skladby si tak 
vychutnávat zcela bez závislosti na okolí a dalších 
zařízeních. 

Hands-free
Nemusíte se strachovat, že při poslechu své hudby 
zameškáte nějaký důležitý hovor. Sluchátka vám 
umožní přijmout a vyřídit příchozí hovor, zavolat na 
poslední volané číslo či naopak hovor odmítnout. 
Citlivý integrovaný mikrofon zajistí bezproblémový 
přenos vašeho hlasu. 

Snadné ovládání 
Díky dotykovému ovládaní přímo na sluchátkách 
můžete upravovat hlasitost, posouvat skladby, 
zastavovat či pouštět přehrávání a vyřizovat své 
telefonní hovory s maximální jednoduchostí. 
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