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Midland SubZero Music
Stereofoniczny zestaw zimowych słuchawek z mikrofonem 

do słuchania muzyki z odtwarzaczy MP3 i telefonów komórkowych 
oraz prowadzenia rozmów za pomocą radiotelefonów PMR446

Łudzi się ten, kto zakłada, że to tylko zwyczajne, zimowe ocieplane nauszniki.
Midland SUBZERO Music, to nowoczesne, stereofoniczne słuchawki 
praktycznie wkomponowane w tradycyjne „zimowe nauszniki”.

Midland SUBZERO Music zawiera wysokiej jakości stereofoniczne 
słuchawki klasy Hi-Fi, które od strony wewnętrznej pokryte są miękkim  
i przyjemnym w dotyku materiałem typu „polar”, a z zewnątrz ocieplanym 
pokryciem, odpornym na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Dzięki 
temu mogą być one używane praktycznie w każdych, zimowych warunkach 
pogodowych, gwarantując odpowiednią ochronę przez zimnem i wiatrem.
Podłączenie słuchawek do źródeł dźwięku możliwe jest za pomocą dwóch 
różnych kabli połączeniowych (dołączanych w zestawie).

Pierwszy z nich, dzięki wyposażeniu w standardowy wtyk typu jack 3,5 mm 
pozwala podłączyć słuchawki Midland SUBZERO Music do odtwarzaczy 
typu iPod, MP3, a także do wielu nowoczesnych telefonów komórkowych 
dostępnych na rynku (tj. iPhone/Blackberry). Dzięki wyposażeniu przewodu 
połączeniowego w mikroprzełączniki, możliwa jest zdalna obsługa telefonu 
komórkowego (odbiór rozmowy przychodzącej), oraz obsługa odtwarzacza 
muzyki (odtwarzanie/pauza/przejście do następnego utworu).

różowy: kod C936.06
kamuflaż: kod C936.07 
biały: kod C936.05
czarny: kod C936.03
żółty: kod C936.08
czerwony: kod C936.04
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Drugi z kabli umieszczonych w zestawie, pozwala na podłączenie słuchawek poprzez złącze typu 2 PIN 
do radiotelefonów PMR446 (tj. Midland G5XT/G6XT/G7/G8/G9). Niewielkich rozmiarów przełącznik 
PTT (Push To Talk – naciśnij by rozmawiać), umieszczony na kablu, pozwala wybrać tryb rozmowy  
z innym użytkownikiem. W zależności od potrzeb rozmowa może być inicjowana głosem (funkcja VOX) 
lub ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku PTT. 

Midland SUBZERO Music to idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy zimą aktywnie spędzają 
czas na „świeżym powietrzu”: podczas uprawiania sportów zimowych, spacerów czy wycieczek. 
Pozwala aktywnie prowadzić rozmowy za pomocą telefonu komórkowego czy radiotelefonu PMR446 
lub też cieszyć się słuchaniem muzyki z odtwarzaczy typu: iPod, MP3 czy nowoczesnych telefonów 
komórkowych, sprawiając przy tym, że nasze dłonie i uszy są odpowiednio chronione i pozostają ciepłe!

Zestaw Midland SUBZERO Music zawiera:
 ƹparę słuchawek Subzero;
 ƹkabel podłączeniowy do słuchania muzyki/podłączenia do telefonu komórkowego
 ƹkabel do podłączenia słuchawek, za pomocą którego możemy sterować funkcjami telefonu komórkowego 
 ƹ(odbiór rozmowy) lub odtwarzacza muzyki (odtwarzanie/pauza/przejście do następnego utworu).
 ƹkabel połączeniowy do radiotelefonu PMR446
 ƹ  kabel do podłączenia słuchawek do radiotelefonu PMR446  
za pomocą typowego wtyku typu Midland 2 PIN.

Realizowane funkcje:
 ƹFunkcje realizowane przez iPod/iPhone
 ƹOdtwarzanie muzyki/pauza
 ƹPojedyncze naciśnięcie przycisku
 ƹOdebranie rozmowy przychodzącej
 ƹPojedyncze naciśnięcie przycisku
 ƹPrzejście do następnego utworu/piosenki
 ƹPodwójne naciśnięcie przycisku.

Midland SubZero Music
Stereofoniczny zestaw zimowych

 słuchawek  z mikrofonem


