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Midland SubZero Sun
Stereofoniczne słuchawki z mikrofonem, przeznaczone 

do słuchania muzyki, prowadzenia rozmów 
telefonicznych oraz łączności radiowej PMR446

Midland prezentuje letnią wersję, komfortowych słuchawek stereofonicznych z mikrofonem, 
umożliwiających słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz łączności radiowej PMR446 
– wszędzie tam gdzie spacerujesz, jedziesz lub aktywnie uprawiasz sport.

Midland SUBZERO Sun, to wysokiej jakości stereofoniczne słuchawki Hi-Fi, pokryte od wewnątrz 
przyjemną bawełną, z zewnątrz natomiast tzw. „oddychającym” materiałem. Idealne dla każdego, kto 
lubi słuchać muzyki. Komfortowe, dzięki możliwości regulacji, pozwalającej dopasować je dla każdego!

Słuchawki można za pomocą dwóch, różnych kabli (dołączanych w zestawie), podłączyć do źródła 
muzyki lub telefonu komórkowego oraz do nadajnika PMR 446.

Kabel przeznaczony do podłączania muzyki/telefonu komórkowego, wyposażony jest w mikrofon  
i wielofunkcyjny przycisk. Kabel ten można podłączyć zarówno w celu słuchania muzyki z odtwarzaczy 
iPod lub mp3, a także do prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez iPhone, BlackBerry i większość 
nowoczesnych typów telefonów komórkowych dostępnych na rynku.

czarne: kod C936.17 
pomarańczowe: kod C936.18
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Za pomocą drugiego kabla można słuchawki Midland 
SubZero Sun podłączyć do  radiotelefonu systemu 
PMR446 wyposażonego w gniazdo akcesoryjne 2 pin 
(Midland G5XT/G6XT/G7/G8/G9). Dzięki miniaturowemu 
przełącznikowi, można wybrać pomiędzy funkcją „VOX” 
(rozmowa inicjowana głosem), a funkcją „PTT” (ręcznym 
wyborem: nadawanie-odbiór).

W czasie Twojej podróży, spaceru czy podczas uprawiania 
sportu, możesz w każdej chwili cieszyć się ze słuchania 
muzyki lub komunikacji za pomocą telefonu komórkowego 
lub radiotelefonu PMR446!

Opakowanie zawiera:

 ƹ 1 zestaw słuchawkowy Midland Subzero Sun
 ƹ 1 kabel do odtwarzacza muzyki/telefonu komórkowego
 ƹ  Kabel do zestawu słuchawkowego z klawiszami: 
odebranie połączenia/obsługa i odtwarzanie/pauza.
 ƹ 1 kabel do nadajnika PMR446
 ƹ  Kabel do podłączenia nadajnika PMR446 z tzw. 
2-pinowym połączeniem
 ƹFunkcje dostępne z iPodem/iPhonem 
 ƹOdtwarzanie muzyki/pauza
 ƹPojedyncze naciśnięcie przycisku
 ƹOdebranie połączenia przychodzącego
 ƹPojedyncze naciśnięcie przycisku
 ƹ„Przejście” do następnego utworu
 ƹPodwójne naciśnięcie przycisku
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