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Miiego M1 Neon Green trådløse høretelefoner
Normalpris 699,-

SPAR 100,-

Nu 599,- inkl. moms
479,- ekskl. moms

Uanset om du er til løb, fitness eller andet, så er de trådløse M1 Bluetooth fra MIIEGO en perfekt træningspartner. Her har
du ingen generende ledninger, men til gengæld en lang batteritid på op til 8 timer og en fantastisk lyd. Her får du M1
modellen i en flot grøn/sort udgave.

M1 er meget lette, og vejer kun 21 gram. Du er sikret at de bliver på øret med de specialfremstillede anti-slip ear-hooks.
Med disse er du sikret en stabil og behagelig pasform, og du kan derfor bedre koncentrere dig om din træning.

Du kan nemt finde den pasform der passer perfekt til dig. Prøv dig frem med de forskellige ørepropper som medfølger, og
vælg dem der passer bedst i dit øre. Du finder hele to slags, nemlig de prisvindende COMPLY ørepropper som er
lydisolerende samt de bløde silikone ørepropper som findes i 3 størrelser.

Derudover kan nakkekablet også justeres, og du bestemmer selv om det skal sidde stramt eller løst.

Med de mange justeringsmuligheder sikrer du at du altid vil kunne finde en optimal pasform, og dermed får frihed til at
bevæge dig frit rundt med din yndlingsmusik i ørerne. 

Du får krystalklar lyd med en dyb bas med MIIEGO M1. Samtidig er det nemt at styre lydstyrke, pauser og sangskifte direkte
på knapperne på højre side af høretelefonerne. med den indbyggede mikrofon er det også muligt at tage opkald.

Det er nemt at koble M1 til din enhed via Bluetooth. På Iphone/iOS enheder har du også mulighed for at se batteristatus på
høretelefonerne direkte på din skærm, når de er tilsluttet.

Har du brug for opbevaring når høretelefonerne ikke er i brug, så kan du bruge det vandafvisende sportsetui som
medfølger.

Specifikationer:
- Bluetooth version: 4.1
- Virker med alle enheder med Bluetooth.
- Batteriindikator: på iPhones/iOS enheder
- Trådløs rækkevide: Op til 10 meter
- Indbygget mikrofon til håndfrie opkald
- Musiktid: 8 timer per opladning
- Vægt 21 gram
- Size: On size fits all - unisex

Dette får du i pakken:
- M1 trådløse sportshøretelefoner i grøn/sort med præ-installerede COMPLY Isolation Eartips.
- Vandtæt sportsetui til M1
- 3 ekstra sæt bløde silikone ørepropper i str. S, M og L.
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- Micro-USB opladerkabel
- Quick start manual
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