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Wszystko co robisz na co dzień - możesz teraz robić 
w otoczeniu niezwykłego brzmienia bezprzewodowych

słuchawek Xblitz Pure Flex. 

Xblitz Pure Flex zostały zaprojektowane dla osób 
wyjątkowo aktywnych fizycznie. W podróży, na siłowni czy uprawiając 

sporty ekstremalne - sprężysta konstrukcja słuchawek utrzyma je na swoim 
miejscu. W połączeniu z telefonem możesz słuchać najlepszej muzyki i odbierać 

połączenia głosowe gdziekolwiek jesteś. Zasięg 10 metrów bluetooth sprawi, że poczujesz 
prawdziwą swobodę (u)życia.

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[SWOBODA (U)ŻYCIA]
10m



Słuchawki blitz Pure Flex cechują się nowoczesnym designem i ekskluzywnym połyskującym wykończeniem.X
Sprężysty przewód idealnie utrzymuje je na linii karku i sprawia, że pozostają cały czas na swoim miejscu. 

[NOWOCZESNY DESIGN]

[EKSKLUZYWNE WYKOŃCZENIE]
[ELASTYCZNE PRZEWODY]

[GUMOWANE WYKOŃCZENIE]
[WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA]

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Działaj bez skrępowania. 
blitz Pure Flex posiadają klasę wodoodporności IPX4 X

oznacza to, że są odporne na krople potu w czasie Twojego treningu 
i drobne zachlapania.

[WODOODPORNOŚĆ]

[KLASA IPX4]

www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl

04



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl

05

Trudno oderwać się od zajęć?
Spokojnie, blitz Pure Flex posiada wbudowany X
akumulator, który wystarczy na 4 do 6 godzin 
nieprzerwanej pracy.

Do odtwarzania muzyki, odbierania
i odrzucania połączeń telefonicznych
oraz włączania i wyłączania urządzenia
wystarczy Ci jedna ręka.

Całość tych funkcji obsługuje 
jeden przycisk!

[DŁUGI CZAS PRACY]

[MULTI BUTTON]



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz Pure FlexX

Bluetooth:

Częstotliwość robocza:

Chipset: 

Wspierane profile Bluetooth:                                                          

Zasięg pracy:                                                  

Czas pracy muzyka/rozmowy:

Czas pracy w trybie czuwania: 

Bateria:

Waga: 

Zawartość zestawu:

4.1

2.4GHz

CSR8635

A2DP / AVRCP / HSP / HFP

do 10ciu metrów

4h (średnia głośność) / 4-6h

do 160h

akumulator litowo-polimerowy

21.8g

Xblitz Pure Flex, 
Przewód USB x1,
Wkładki douszne x3, 
Instrukcja obsługi
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