
הנדסת קול יצירתית לאיכות בלתי מתפשרת

העדכונים החמים 
ביותר עכשיו 

באפליקציית ניופאן

רוז’נסקי 14, א.ת. חדש, ראשל”צ
www.newpan.co.il | 1-700-700-727

החופש ליהנות 

סדרת אוזניות הבלוטות' החדשה SoundLink around-ear II של BOSE, ממנפת את כל 
היכולות המוכרות של BOSE לטובת קול איכותי צלול ועוצמתי. שילוב טכנולוגיות פורצות 

דרך הביא לאוזניות עמידות וקלות העוטפות את האוזן ומשמיעות צליל העוטף אתכם לחוויית 
האזנה מהממת וחסרת פשרות, כולל אפשרות לענות לטלפון תוך כדי האזנה למוסיקה ולשוחח 

באיכות שמע יוצאת דופן. אוזניות SoundLink around-ear II קלות לתפעול ונוחות לשימוש 
בלי צורך להסתבך לא עם הגדרות ולא עם כבלים. בנוסף לנוחות השימוש הן מספקות משך 

זמן שימוש ארוך ביותר בין טעינות ומעוצבות בצורה מרשימה בלבן או בשחור.  

תכונות 

טכנולוגיית Active EQ ועיצוב אקוסטי ®TriPort של BOSE להפקת 	 
צליל סטראופוני צלול ועוצמתי עם צלילים נמוכים עמוקים יותר, 
מבלי לוותר על הקומפקטיות והמשקל הנמוך לטובת נוחות השימוש.

אין צורך להסתבך עם כבלים תודות לקישוריות אלחוטית בגרסה 	 
המתקדמת ביותר של תקשורת בלוטות', תומכת A2DP ותקשורת 
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מערכת מתקדמת של מיקרופון כפול, מסננת רעשי סביבה מסוגים 	 
שונים כולל נשיבת רוח ומאפשרת שיחה עם קול צלול וברור.

קול 	  גמיש במיוחד, מאפשר בקרת  ממשק משתמש רב תכליתי 
נוחה וניתוב קל בין האזנה למוסיקה ובין שיחה בסמארטפון. ניתן 
גם לשלב שני התקני בלוטות' בו זמנית. למשל, להמשיך להאזין 

לפס הקול של סרטון וידאו תוך כדי שיחה בסמארטפון. 

אוזניות מותאמות לסגנון חיים דינמי ועכשווי בזכות הנדסת אנוש 	 
מוקפדת ושימוש בחומרים איכותיים. ניתן לקבל אותן בשחור או 

בלבן.

כרית ספוגית מצופה בבד ®Alcantara, יחד עם אפשרות סיבוב 	 
מעלה/מטה וקדימה/אחורה, מבטיחים הפחתת לחץ לנוחות מרבית 

עם בידוד אקוסטי יעיל לרעשי הסביבה. 

טעינה נוחה של סוללת ליתיום-יון מובנית דרך כבל USB שמספיקה 	 
עד 15 שעות האזנה.

טעינה מהירה במשך רבע שעה מאפשרת שימוש רצוף 	 
עד שעתיים.

Soundlink
around ear II

SL.9101.5033שחור AEBK017817703277

SL.9101.5033לבן AEWH017817703284

חיווי קולי מאפשר למשתמש לדעת למשל מה מצב הסוללה ומי 	 
מתקשר אליו מבלי צורך לגעת בסמארטפון.

ייעודי מעוצב המאפשר אחסון 	  האוזניות מתקפלות לתוך תיק 
קומפקטי.


