
Głośnik Bluetooth Little Swan
Huawei PAKIET PROMOCYJNY

Tylko teraz! Tylko do 15 marca 2017r.
niepowtarzalna PROMOCJA.
Wyjątkowe, spersonalizowane Głośniki
Bluetooth "Little Swan Huawei"
Twój upominek reklamowy może być
naprawdę unikatowy i nowoczesny. 
Ciesz się muzyką dzięki stylowemu i
wygodnemu głośnikowi firmy Huawei. Nic
lepiej nie opisuje słowa "przenośny", niż
urządzenie HUAWEI Little Swan, które po
sparowaniu z telefonem lub tabletem przez
technologię Bluetooth, zmieni się w
przenośne centrum rozrywki gotowe do
drogi.
Głośnik zapewni Ci doskonały dźwięk, który
rozchodzi się równomiernie 360°.

Specyfikacja:

Moc: 1,8 W
Bluetooth 4.0

Więcej informacji:

Kształt obudowy przypominający małego
łabędzia.
Niesamowity dźwięk przestrzenny
rozchodzący się w każdą stronę.
Panel dotykowy z 5 przyciskami.
Nowa technologia Bluetooth V4.0 CSR
pozwalająca na połączenie bezprzewodowe
do 10 metrów. Łatwość parowania bez pinów
lub kodów.
Wbudowany akumulator 700mAh wystarcza
na 4h nieprzerwanego słuchania muzyki.
Kompatybilny z urządzeniami z systemem
Android i iOS.
Interfejs microUSB do ładowania
akumulatora.
Język menu mówionego: angielski.
Funkcja hands-free
Podświetlenie LED

UWAGA: Ilość pakietów w
promocji jest ograniczona. 
PAKIET PROMOCYJNY składa się z 20  szt.
głośników Little Swan Huaeiw. Na każdym mogą
wykonać Państwo nadruk w 1 kolorze.

Całe zamówienie (pakiet) dostarczymy Państwu w

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Dane kontaktowe
tel. +48 22 122 13 00 ,   fax. +48 22 122 13 01
email: biuro@tech-media.pl
www: www.tech-media.pl
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1 miejsce w kraju bez dodatkowych opłat!

Promocja obowiązuje dla zamówień
złożonych i potwierdzonych (akceptacja
wizualizacji, potwierdzenie zamówienia i
przedpłata) do 31.03.2017 r.

Po więcej informacji należy skonsultować się z działem
handlowym

Cena od : 1 500,00 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Głośnik Bluetooth Little Swan Huawei PAKIET
PROMOCYJNY,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
www.tech-media.pl/glosnik,bluetooth,little,swan,huawei,pakiet,promocyjny,043575.html

lub zeskanuj kod QR. 
Specyfikacja

Marka Huawei
Kolor biały, różowy, jasnozielony, złoty
Materiał Plastik
Wymiar 10x10x10cm
Rozmiar znakowania 35x10mm
Opakowanie Opakowanie kartonowe
Waga 243g
Minimalne zamówienie 1 pakiet
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