
Český návod k obsluze Sluchátka Connect IT True 

Wireless HYPER-BASS Bluetooth černé 

 

 

• Zařazení produktu: Sluchátka Connect IT  
• Značka: Connect IT  
• Popis a obsah balení  
• Technické informace a základní nastavení  
• Často kladené otázky – FAQ  
• Jak vyřešit problém (nelze zapnout, nereaguje, píše chybu, co dělat když...)  
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Návod k obsluze Sluchátka Connect IT True Wireless HYPER-BASS obsahuje základní pokyny, které 

je třeba respektovat. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte 

všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou 

součástí výrobku Connect IT a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s 

výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu 

zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty. 

Stáhněte si oficiální Connect IT návod, v němž naleznete pokyny k instalaci, použití, údržbě i servisu 

vašeho výrobku.  

 

A nezapomeňte – nevhodným používáním výrobku Connect IT výrazně zkracujete jeho životnost!  

 

 

https://www.navod-k-obsluze.cz/obrazek.php?img=2313&aimg=1
https://www.navod-k-obsluze.cz/obrazek.php?img=2313&aimg=2
https://www.navod-k-obsluze.cz/obrazek.php?img=2313&aimg=3
https://www.navod-k-obsluze.cz/obrazek.php?img=2313&aimg=4


Popis produktu 
Vráceno - Použito 

 

Přenosná bezdrátová Bluetooth True Wireless sluchátka s nabíjecí powerbankou CONNECT IT 

"Hyper-Bass" CEP-9000-BK s technologií CVC 6.0 pro aktivní potlačení okolního ruchu a šumu 

 

Ať už často sportujete, cestujete nebo vás nebaví neustále rozmotávat zamotané kabely, budou tyto 

sluchátka ideálním řešením. 

Na jedno nabití dokáží hrát až 5 hodin a nabíjet je můžete velmi pohodlně pomocí dodávané nabíjecí 

powerbanky a Micro USB kabelu z notebooku, nabíječky mobilního telefonu atp. S využitím této 

nabíjecí powerbanky si můžeteb užívat poslechu neuvěřitelných 30 hodin. 

Nejvyšší možný komfort při cestování doplňuje dodávaný cestovní obal v podobě stahovacího 

pytlíku, který sluchátka i nabíjecí powerbanku chrání v tašce, batohu i cestovním kufru. 

 

Miniaturní rozměry v kombinaci s velmi nízkou hmotností je předurčují k vysoké mobilitě při sportu i 

na cestách. Díky čtyřem různým velikostem dodávaných náhradních silikonových náušníků padnou 

sluchátka každému posluchači. Náušníky jsou speciálně konstruované tak, aby vám zabezpečily 

maximální odhlučnění od okolí (např. v dopravních prostředcích) a zároveň nerušily vaše okolí 

hudební produkcí. 

 

Ideální zejména pro: 

• Sportovce, kteří potřebují absolutní svobodu pohybu bez kabelů 

• Cestovatele, kteří chtějí mít svůj mobilní telefon v bezpečí batohu, kabelky nebo 

kufru, aniž by hrozilo nebezpečí vytržení kabelu ze zdířky telefonu 

• Uživatele mobilních telefonů iPhone bez 3,5 mm Jack konektoru (iPhone 7/7 

Plus/8/8Plus/X) 

• Všude tam, kde kabeláž kolem krku snižuje komfort uživatelů při poslouchání hudby 

a telefonování 

 

Vlastnosti: 

• Bezdrátový přenos hudby a telefonních hovorů přes Bluetooth rozhraní (verze 4.2) 

• Ultralehká in-ear konstrukce bez jakýchkoliv kabelů ideální na cestování a sport 

• Nabíjecí powerbanka s 1500 mAh Li-Ion baterií a indikací stavu nabití (4 LED 

diody) 

• Multifunkční dotykové tlačítko na každém ze sluchátek pro komplexní ovládání 

(pauza, spuštění přehrávání, přepínání mezi skladbami, příjem, ukončení a odmítnutí 

telefonního hovoru) 

• Technologie CVC 6.0 (Clear Voice Capture) pro aktivní potlačení okolního ruchu a 

šumu při telefonních hovorech 

• 100% nulový mikrofonní efekt díky bezkabelové konstrukci (eliminace nežádoucího 

přenosu ruchů přes kabel do těla sluchátek a následně do ucha) 

 

Technické specifikace: 



• Frekvenční rozsah: 20 Hz - 22 000 Hz 

• Doba přehrávání až 5 hodin (s nabíjecí powerbankou až 30 hodin) 

• Při použití jako jednosluchátkové handsfree je provozní doba až 6 hodin 

• Doba hovoru až 5 hodin 

• Pohotovostní režim až 120 hodin při použití obou sluchátek 

• Pohotovostní režim až 240 hodin při použití jednoho sluchátka 

• Doba potřebná k nabití sluchátek cca 2 hodiny 

• Doba potřebná k nabití powerbanky cca 3,5 hodiny 

• Integrovaný mikrofon pro telefonní hovory 

• Bezdrátový Bluetooth dosah až 10 m 

• Nabíjení pomocí powerbanky s Micro USB kabelem (součást dodávky) 

• Světelná signalizace probíhajícího nabíjení a plného nabití (červená LED dioda) 

• Impedance: 16 Ohm 

• Citlivost: 90 dB (±3 dB) 

• Integrovaná dobíjecí Li-Pol baterie ve sluchátkách (85 mAh) 

• Bluetooth chipset: CSR 64110 

• Podpora Bluetooth protokolů: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

• Certifikace CE/EMC/RED/RoHS 

• Hmotnost sluchátek: 13 g (2x 6,5 g) 

• Hmotnost nabíjecí powerbanky: 85 g 

• Barva: černá 

 

Obsah balení: 

• Bezdrátová sluchátka (1 pár) 

• Nabíjecí powerbanka 

• Nabíjecí Micro USB kabel 

• Cestovní obal 

• 4 páry náhradních silikonových náušníků (velikosti XS, S, M a L) 

• Návod k obsluze 

 

 


