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Miiego AL3+ Gold Exclusive Edition
Normalpris 599,-

SPAR 150,-

Nu 449,- inkl. moms
359,- ekskl. moms

De testvindene trådløse høretelefoner i Freedom serien, giver dig musik i lækker stereokvalitet. De kan bruges til at høre
musik fra alle enheder, som har bluetooth - f.eks. din mobiltelefon eller tablet. En must-have til træning og løb.

Høretelefonen er udført stilrent med et lille hvidt Miiego-logo på siden. De kan nemt foldes sammen så de er praktiske at
tage med sig i lommen. Du kan også bruge det medfølgende vandtætte etui.

Dine AL3 Freedom høretelefoner sidder behagelig og godt fast på hovedet med en bøjle, som går bag hovedet og hviler
sikkert på nakken.
AL3 høretelefoner, uden ledning fungerer både til musikafspilning og som headset til samtaler via den indbyggede
mikrofonen. Du styrer let volumen og skifter sange direkte med knapperne på headsettet. Lyt til god musik og slip for
irritation fra flagrende ledninger mens du dyrker motion. Du behøver heller ikke at have din telefon op af lommen for at
kunne modtage opkald, da dettte kan styres direkte fra headsettet.
På iOS enheder kan endda se batteristatus på AL3 Freedom direkte på din skærm.

OBS - Dette er modellen med kortere nakkebøjle
Se her hvordan du justerer din nakkebøjle, så dine MIIEGO sidder perfekt

Produktspecifikation:
*Bluetooth version: Bluetooth v. 4.1
*Batteri indikator: På iPhone/iOS enheder
*Rækkevidde: Op til 10 meter
*Musik: Over 11 timer per opladning
*Vægt: 41 gram
*Opladningstid: ca 2 timer
*Batteri: Opladeligt 250 mA/h li-polymer batteri
*Frequency range: 2.4 – 2.4835 GHz
*Frequency response: 20 Hz – 20 KHz

Medfølger:
*1 par AL3+ Freedom Woman
*Vandtæt etui til AL3+ Freedom
*Ekstra par hørepuder
*Mikro USB ladekabel
*Manual på flere sprog 
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