HANSATON lyhyt tuote-esittely.
Rajatonta vapautta, kuulemista ilman paristoja*.

Maahantuonti, myynti ja huolto:
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24 tuntia rajatonta
kuulemisen vapautta

Paikallinen kuuloasiantuntijasi:

UUSI

AQ sound SHD
ladattava kuulokoje

Rajatonta vapautta.
Kuulemista ilman
paristoja*.
*Ladattava akku
litium-ioni teknologialla
Hansaton Akustik GmbH • Sachsenkamp 5 • 20097 Hamburg • Germany
Telephone: +49 40 29 80 11 0 • Fax: +49 40 29 80 11 860
E-mail: info@hansaton.de • Internet: www.hansaton.com

HANSATON AQ sound SHD S
Koe rajatonta kuulemisen vapautta - ilman paristoja*.
HANSATONin uusin SphereHD-teknologia on saatavilla soundtuoteperheessä - myös ladattavana AQ -versiona. SphereHD-teknologia
on kehitetty huomioimaan äänet avaruudellisesta näkökulmasta - ei vain
edestä tai sivuilta, vaan myös esimerkiksi takaa, ylhäältä ja alhaalta tulevat
äänet kuuluvat aiempaa kirkkaammin.

AQ sound SHD S-kojeen litium-ioni akkuteknologia tarjoaa 24 tuntia
kuulemista vain kolmen tunnin latauksella.
Kojeen design-kuori on paitsi tyylikäs, myös toiminnaltaan erinomainen.
Kuoren plasmapäällyste suojaa kojetta pölyltä ja kosteudelta - kojeelle on
myönnetty IP68 sertifikaatti, mikä tarkoittaa että koje on täysin pölytiivis
ja miltei vesitiivis (kojetta ei silti suositella käytettäväksi esim. saunassa tai
uidessa, sillä pitkäaikainen altistuminen vedelle voi vaurioittaa kojetta).

Voit lukea lisää SphereHD-teknologiasta sound SHD-tuoteperheen
kattavammasta esitteestä.

Ohjelmapainikkeen laaja kosketuspinta ja LED-valo (vilkkuu ladattaessa;
palaa jatkuvasti akun ollessa täynnä) tekevät kojeen käytöstä helppoa ja
vaivatonta.
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Comfort latausasema
on monipuolinen; se on
kojekotelo, latausasema ja
kuivauslaite samassa. Voit
käyttää sitä myös HADEO
kuivauskapseleiden kanssa,
jolloin kojeet kuivuvat samalla
kun ne latautuvat.
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Comfort Latausasema

Pitkäaikainen lämpö ja kosteus
voivat kuitenkin vaurioittaa kojeen
komponentteja. Tästä syystä aina jos
epäilet kuulokojeesi kastuneen kunnolla,
sen vieminen maahantuojan huoltoon
on suositeltavaa vauriottomuuden
varmistamiseksi.

Power Pack matka-akku
Power Pack matka-akku lataa
matkalla: siinä on ladattava
litium-ioni akku, jonka
yhdellä latauksella voit ladata
kuulokojeparia jopa 7 kertaa.

Light latausasema
irroitettavalla alustalla
Light latausasema on kaikkein
kompaktein ratkaisu. Voit
käyttää sitä yksin jolloin se on
todella helppo ottaa mukaan
minne vain, tai voit liittää sen
tukevaan alustaan.

IP68 sertifioitu
Plasma-pinnoitus suojaa kojetta ulkoisilta
haitoilta kuten lialta ja kosteudelta. IP68
sertifikointi tarkoittaa, että tuote on täysin
pölytiivis ja se kestää upotuksen matalaan
veteen.

AQ sound SHD on saatavilla monissa eri väreissä - valitse tyyliisi sopivin:

White Pearl
Valkoinen

Cloudy
Grey /
Harmaa

Sterling
Silver /
Hopea

Space Titan /
Titaani

Carbon
Black /
Musta

Sparkling
Bronze / Sandy Beige
Pronssi
/ Hiekka

Black
Edition

