
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODEL: VC-100 

RADIO Z ZEGAREM BLUETOOTH 



 

 

 

PRZESTROGA 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 

NIE OTWIERAĆ  

 

Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w 
obrębie trójkąta równobocznego ma na celu 

ostrzec użytkownika o występowaniu 
wewnątrz obudowy urządzenia 

nieizolowanych części pod niebezpiecznym 
napięciem, którego wielkość może być 

wystarczająca do stworzenia ryzyka 
porażenia prądem. 

PRZESTROGA: ABY UNIKNĄĆ 
RYZYKA POŻARU LUB 
PORAŻENIA PRĄDEM,  

NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI OSŁONY 
TYLNEJ). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA 

ŻADNYCH ELEMENTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO SERWISOWANIA 
PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE 
WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY 

PERSONEL SERWISOWY. 

Wykrzyknik w obrębie trójkąta 
równobocznego ma na celu zwrócić 

uwagę użytkownika na ważne 
instrukcje obsługi i konserwacji 

(serwisowania) zawarte w instrukcji 
obsługi dołączonej do urządzenia. 

PRZESTROGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać do kontaktu 
urządzenia z deszczem lub wilgocią. 
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy podłączać tej wtyczki do przedłużacza, 
gniazda ściennego  
ani żadnego innego gniazda, które nie pozwala wsunąć bolców do końca. 

 

WAŻNE INSTRUKCJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 
1. Prosimy przeczytać te instrukcje. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy dokładnie 

zapoznać się z instrukcją obsługi. 
2. Zachować instrukcje. Instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa należy zachować do użytku w 

przyszłości. 
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na obudowie urządzenia w 

instrukcji obsługi. 
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi. 
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody ani w 

miejscu wilgotnym, na przykład w wilgotnej piwnicy albo w pobliżu basenu. 
6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką. 
7. Nie przesłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia 

wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze). 
9. Chronić kabel zasilający przed deptaniem i załamywaniem, zwłaszcza w okolicach wtyczki, przepustów i 

w miejscu wyjścia z obudowy. 
10. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez 

producenta. 
11. Korzystać wyłącznie z wózków, statywów, stojaków, klamr i podstawek 

określonych przez producenta lub sprzedawanych łącznie z urządzeniem. 
Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i przesuwania 
urządzenia przy użyciu wózka lub regału, by go nie wywrócić. 

12. Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami i gdy 
nie jest używane przez dłuższy czas. 

13. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie 
urządzenia jest wymagane w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, na przykład: uszkodzenie 
kabla zasilającego lub wtyczki, przedostanie się płynów lub ciał obcych do wnętrza obudowy, kontakt z 
deszczem lub wilgocią albo gdy urządzenie upadło, zostało upuszczone lub nie działa w sposób 
prawidłowy. 

 
 
 
 
 



14.  

 

 

PRZESTROGA 

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ 

 
 

 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE — NE PAS OUVRIR. 

 
- Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu ostrzec użytkownika 
o występowaniu wewnątrz obudowy urządzenia nieizolowanych części pod niebezpiecznym napięciem, 
którego wielkość może być wystarczająca do stworzenia ryzyka porażenia prądem. 
- Ostrzeżenie: aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy wierzchniej ani tylnej. 
Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów przeznaczonych do samodzielnego serwisowania przez 
użytkownika. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 
- Wykrzyknik w obrębie trójkąta równobocznego ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje 
obsługi i konserwacji (serwisowania) zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. 

15.  

 
To urządzenie zalicza się do klasy II urządzeń elektrycznych z podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane w 
taki sposób, że nie wymaga przyłącza do uziemienia. 
16. Wtyczka pełni rolę wyłącznika zasilania i musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. 
17. OSTRZEŻENIE: 

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z 
deszczem lub wilgocią. Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z cieknącą lub rozpryskiwaną 
wodą i nie należy na nim ustawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, jak wazony. 

18. Urządzenie powinno być używane w klimacie umiarkowanym. 
19. Nie należy przesłaniać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami , firanami itp. 
20. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świeczki. 
21. Symbol z      wskazuje na obecność napięcia przemiennego. 
22. Symbol  wskazuje na obecność napięcia stałego. 
23. Baterie (wymienne lub niewymienne) nie mogą być narażone na działanie nadmiernej temperatury, na 

przykład w wyniku silnego nasłonecznienia, pożaru lub innych podobnych czynników. 
24. Należy szczególną uwagę zwrócić na ekologiczne aspekty utylizacji zużytych baterii. 
25. PRZESTROGA: instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu 

serwisowego. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie 
powinny wykonywać żadnych czynności serwisowych poza opisanymi w instrukcji obsługi. 

 
 
26.       Prawidłowa utylizacja tego produktu. Ten symbol oznacza, że na terenie UE ten produkt nie może 

być utylizowany jako część zmieszanych odpadów komunalnych. 
Aby uniknąć potencjalnych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego związanych z niekontrolowaną 
utylizacją odpadów, produkt należy oddać do recyklingu w celu odzyskania surowców wtórnych. 
-Zużyte urządzenie należy oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów albo w sklepie detalicznym, w 
którym zostało zakupione. Zużyty produkt trafi wtedy do recyklingu i nie będzie zagrażać środowisku. 

 
AKCESORIA W KOMPLECIE: 
• INSTRUKCJA OBSŁUGI 
• GWARANCJA 
• ODŁĄCZANY KABEL ZASILAJĄCY (2 SZT.)  



 

PREZENTACJA PRODUKTU 
 

Widok z przodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
1. GŁOŚNOŚĆ:gdy urządzenie jest włączone, obracać w celu regulowania głośności. 
2. POKRĘTŁO DO STROJENIA RADIA: w trybie UKF (FM) obracać pokrętłem, aby odszukać 

stację. 
3. RADIO ANALOGOWE 
4. EKRAN LED ZEGARA 

 
Widok z góry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. SNOOZE/DIMMER:  

SNOOZE: Gdy sygnał alarmu jest aktywny, nacisnąć, aby wyciszyć alarm na krótki czas. 
DIMMER: Dotknąć delikatnie, aby wyregulować jasność ekranu LED zegara. 

 

 

 



Widok od tyłu 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
6. GNIAZDO USB DO ŁADOWANIA: w trybie Bluetooth lub podczas wyłączenia pozwala 

doładowywać zewnętrzne urządzenie. 
7. SET/PAIR/PLAY/PAUSE: w trybie wyłączenia przytrzymać wciśnięty, aby ustawić godzinę i porę 

alarmu. 
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth przytrzymać wciśnięty, aby przerwać połączenie 
z urządzeniem zewnętrznym. Nacisnąć ponownie, aby ponownie podłączyć odłączone 
urządzenie.Nacisnąć podczas słuchania muzyki, aby na chwilę zatrzymać odtwarzanie.  
Nacisnąć ponownie, aby wznowić. 

8&9. W GÓRĘ i W DÓŁ: w trybie Bluetooth nacisnąć, aby przejść do poprzedniego/następnego 
utworu. 

10. OFF-FM-BT: Przesunąć, aby wybrać funkcję (Wyłączone, Radio, Bluetooth) 
11. Antena radiowa 

Gdy urządzenie jest dostrojone w trybie FM, drut można rozwinąć i ułożyć w takim miejscu, które 
zapewnia najlepszy odbiór.  

12. GNIAZDO ZASILANIA: podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilania, a następnie włożyć 
wtyczkę kabla do gniazda ściennego. 
Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródła zapewniającego właściwe parametry zasilania, 
podane na etykiecie znamionowej. 

13. PODPÓRKI 
14. KOMORA BATERII 

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA 
KORZYSTANIE Z BATERII 
1. Zdjąć pokrywę komory baterii na tylnej ścianie urządzenia. 
2. Włożyć dwie (2) baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii, zwracając  

uwagę na kolejność i ułożenie biegunów (+ i -) 
zgodnie z oznaczeniem. 

Uwaga: baterie służą jedynie do podtrzymania pamięci. 
 
Środki ostrożności przy korzystaniu z baterii 
Należy zwracać uwagę, by przy wkładaniu baterii zachować właściwą orientację biegunów  
dodatniego „+” i ujemnego „-”. 
ZAWSZE należy korzystać z baterii tego samego typu. Nigdy nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów. 
Przy korzystaniu z akumulatorów do wielokrotnego ładowania należy przestrzegać środków ostrożności podanych na 
etykiecie akumulatora. 
Nie należy rozgrzewać ani rozbierać baterii i NIGDY nie należy pozbywać się zużytych baterii przez wrzucanie ich do 
ognia. 



Nie wyrzucać zużytego urządzenia razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenie należy zdać w 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów po całkowitym rozładowaniu baterii. Niespełnienie tego warunku może być 
naruszeniem lokalnych przepisów o gospodarce odpadami. Prawidłowy sposób postępowania z zużytymi bateriami 
należy ustalić na podstawie lokalnie obowiązujących przepisów. 
 
Przygotowanie 
1. Usunąć wszystkie elementy opakowania. 
2. podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilania, a następnie włożyć wtyczkę kabla do gniazda 

ściennego. 
Uwaga:  
- Urządzenie powinno być zasilane tylko ze źródła zapewniającego właściwe parametry zasilania, 
podane na etykiecie znamionowej. 
- Aby uniknąć zakłóceń sygnału, kable sygnałowe audio powinny być odseparowane od kabla 
zasilającego.  
 
Tryb gotowości 
Gdy głośnik pozostaje bezczynny przez 15 minut (z wyjątkiem trybu radia), zostanie przełączony w 
ekonomiczny tryb gotowości. Gdy urządzenie będzie w trybie gotowości, można przesunąć przycisk 
OFF-FM-BT, by ponownie wybrać źródło. 
 
Podstawowa obsługa 
1. Wybrać źródło za pomocą przycisku OFF-FM-BT. 
2. Obracać pokrętłem VOLUME, aby dobrać odpowiedni poziom głośności. 
 
OSTRZEŻENIE O KONDENSACJI PARY WODNEJ: 
Gdy urządzenie zostaje przeniesione z otoczenia o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze albo jest używane po 
nagłej zmianie temperatury, istnieje ryzyko skroplenia pary wodnej obecnej w powietrzu na elementach urządzenia, 
co uniemożliwia jego prawidłowe działanie. W takich sytuacjach urządzenie należy zostawić na 1-2 godziny po 
podłączeniu do zasilania, aby umożliwić wyrównanie temperatury z otoczeniem. 

SŁUCHANIE RADIA NA FALACH UKF (FM) 
1. Przesunąć przycisk OFF-FM-BT, aby przełączyć radio na odbiór na falach UKF („FM”). Na 

ekranie zostanie wyświetlona godzina. 
2. Dostroić do wybranej stacji radiowej za pomocą pokrętła strojenia. 
3. Przekręcić regulator głośności, aby dobrać odpowiedni poziom. 

SŁUCHANIE DŹWIĘKU Z ODTWARZACZA ZEWNĘTRZNEGO (TRYB 
BLUETOOTH) 

W trybie BT (Bluetooth) urządzenie pozwala słuchać muzyki z zewnętrznego odtwarzacza 
obsługującego Bluetooth. 
 
NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH 
1. Przesunąć przełącznik w tryb BT. Na ekranie będzie widoczny komunikat „Blue” oraz ikona . 
2. Niebieski wskaźnik LED i ikona  będą migać w trakcie wyszukiwania urządzenia. 
3. Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. 
UWAGA: odległość między urządzeniami nie może przekraczać 10 metrów. 
4. Zaczekać chwilę, aż na liście urządzeń pojawi się pozycja „VC-100”. Nacisnąć „VC-100”, aby 

nawiązać połączenie z urządzeniem. W razie potrzeby podać hasło. Podać hasło „0000” i 
nacisnąć OK w urządzeniu zewnętrznym. 

5. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth ikona  pozostanie widoczna. 
6. Przechodzić między utworami można za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ albo za pomocą 

urządzenia zewnętrznego. 
7. Nacisnąć przycisk SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby tymczasowo zatrzymać utwór. Naciśnij 

ponownie, aby wznowić.  



8. Aby ponownie podłączyć wcześniej odłączone urządzenie zewnętrzne, nacisnąć przycisk 
SET/PAIR/PLAY/PAUSE, by odnowić połączenie. 

UWAGA: przycisk PAIR pozwala przerwać połączenie z urządzeniem zewnętrznym bez opuszczania 
trybu BT. Przytrzymać wciśnięty przycisk PAIR, by przerwać połączenie i zacząć szukać nowego 
urządzenia. Powtórnie wykonać powyższe instrukcje na temat parowania, aby połączyć się z nowym 
urządzeniem. 

USTAWIANIE GODZINY 
1. Przesunąć przycisk OFF-FM-BT do pozycji OFF, która pozwala przejść w tryb zegara. Na 

wyświetlaczu automatycznie pojawi się aktualna godzina. 
  Uwaga: baterie służą jedynie do podtrzymania pamięci. 
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby nastawić godzinę. 
3. Pozycja oznaczająca godzinę będzie migać. Ustawić ją za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ. 
4. Nacisnąć przycisk SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby potwierdzić nastawienie. Zacznie migać 

pozycja minut. 
5. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ wybrać ustawienie minut i nacisnąć przycisk SET/PAIR, aby 

potwierdzić. 
Uwaga: ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po mniej więcej pięciokrotnym mrugnięciu. 
Gdy wskazanie godziny przestanie migać, należy powtórzyć kroki od 2 do 5, aby zmienić ustawienie 
czasu w razie potrzeby.  

NASTAWIANIE ALARMU 
1. Nacisnąć przycisk SET/PAIR/PLAY/PAUSE odpowiednią liczbę razy, aż pojawi się ikona alarmu. 
2. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ wybrać ustawienie godzin i nacisnąć przycisk 

SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby potwierdzić. 
3. Pozycja minut na ekranie będzie migać. Wybrać ustawienie minut za pomocą przycisków GÓRA i 

DÓŁ. 
4. Nacisnąć przycisk SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby potwierdzić. Na ekranie będzie widoczny 

komunikat ON (włączone) lub OFF (wyłączone). 
5. Alarm można włączać albo wyłączać za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ. 
6. Nacisnąć przycisk SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby potwierdzić ustawienie alarmu. 
7. Po włączeniu alarmu ikona alarmu będzie przez krótki czas migać. Nacisnąć przycisk 

SET/PAIR/PLAY/PAUSE, aby wyłączyć alarm. Ikona alarmu pozostanie widoczna. Zgodnie z 
ustawieniem alarm będzie teraz uaktywniany codziennie o tej samej porze. 

Uwaga: ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po mniej więcej pięciokrotnym mrugnięciu. 
Gdy wskazanie godziny przestanie migać, należy powtórzyć Kroki od 2 do 5 pozwalają zmienić 
ustawienie alarmu w razie potrzeby. 

FUNKCJA WYŁĄCZ ALARM / DRZEMKA 
1. Gdy alarm zostanie uaktywniony, nacisnąć przycisk SET/PAIR/PAY/PAUSE, aby wyciszyć alarm. 
2. Aby włączyć drzemkę, dotknąć przycisku SNOOZE/DIMMER. Alarm zostanie opóźniony na około 

dziewięć (9) minut. Aby anulować drzemkę i wyłączyć dźwięk alarmu, nacisnąć przycisk 
SET/PAIR/PLAY/PAUSE. Ikona alarmu przestanie migać. 

FUNKCJA PRZYCIEMNIENIA 
Lekko dotknąć przycisku SNOOZE/DIMMER, aby przełączać cyklicznie między trzema (3) 
ustawieniami jasności. 

ŁADOWANIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO 
1. Podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazda elektrycznego. 
2. Podłączyć kabel USB (brak w zestawie) do gniazda USB głośnika. Podłączyć drugi koniec kabla 

USB do smartfona lub urządzenia zewnętrznego. 
3. Urządzenie zacznie być automatycznie ładowane. 
Uwaga: Funkcja ładowania działa tylko w trybie Bluetooth lub gdy urządzenie jest wyłączone (OFF).   
 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

 

 

 

Objaw Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

• Urządzenia nie udaje 
się włączyć. 

• Urządzenie nie jest podłączone 
do zasilania. 

• Podłączyć urządzenie do 
źródła napięcia 
przemiennego. 

• Brak dźwięku z 
głośników. 

• Zbyt niski poziom głośności.   
• Przełącznik źródła sygnału 
wskazuje niewłaściwe 
urządzenie odtwarzające.  

• Wyregulować głośność. 
• Wybrać właściwe źródło 
sygnału wejściowego. 

• Szum lub 
zniekształcenia 
dźwięku. 

• Urządzenie znajduje się zbyt 
blisko odbiornika telewizyjnego 
lub innego sprzętu. 

• Wyłączyć telewizor lub 
inny sprzęt i przenieść 
urządzenie w inne 
miejsce. 

PR
O

B
LE

M
Y 

O
G

Ó
LN

EG
O

 T
YP

U
 

• Urządzenie nie reaguje. • Powodem mogą być przyczyny 
zewnętrzne, na przykład 
wyładowania elektrostatyczne. 

• Odłączyć kabel od źródła 
zasilania i odłączyć 
zewnętrzne urządzenia 
audio. Podłączyć kabel 
ponownie po upływie 
jednej minuty. 

• Nie udaje się słuchać 
żadnej stacji lub sygnał 
jest zbyt słaby. 

 

• Nie dostrojono prawidłowo 
odbioru stacji. 

• W pobliżu działa odbiornik 
telewizyjny, która zakłóca 
odbiór fal radiowych. 

• Dostroić częstotliwość 
odbioru do danej stacji. 

• Wyłączyć telewizor 
zakłócający odbiór. 
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• Dźwięk jest 
zniekształcony. 

• Antena nie jest właściwie 
zorientowana. 

• Zmienić ustawienie anteny 
odbiorczej, aż sygnał 
zyska na sile. 

• Brak dźwięku • Urządzenie nie zostało 
przełączone w tryb Bluetooth. 

• Dźwięk w urządzeniu albo w 
urządzeniu odtwarzającym ma 
zbyt niski poziom głośności. 

• Urządzenia znajdują się zbyt 
daleko od siebie albo jest 
między nimi bariera 
zakłócająca odbiór. 

• Sprawdzić, czy urządzenie 
przełączono w tryb BT. 

• Przesunąć urządzenia 
Bluetooth bliżej siebie. 

• Zwiększyć głośność w 
przenośnym odtwarzaczu i 
w urządzeniu.  

• Wyłączyć oba urządzenia 
łączące się przez 
Bluetooth. Następnie 
włączyć je ponownie. 

• Słychać dużo szumów i 
trzasków 

• Urządzenie jest zbyt daleko. • Zbliżyć urządzenia do 
siebie. 
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• Nie udaje się sparować 
z urządzeniem 
Bluetooth. 

• Drugie urządzenie nie ma 
funkcji Bluetooth. 

• Parowanie Bluetooth nie 
powiodło się. 

• Upewnić się, że drugie 
urządzenie ma obsługę 
Bluetooth.  

• Ponowić parowanie obu 
urządzeń. 



DANE TECHNICZNE 
• Niniejszym Innovative Technology Electronics, LLC oświadcza, że to radio z zegarem Bluetooth spełnia 

zasadnicze wymogi i inne zapisy dyrektywy 2014/53/UE. 
• Kompletna deklaracja zgodności z normami UE jest dostępna pod adresem: www.victrola.com/eudoc  

 
PROBLEMY OGÓLNEGO TYPU  
Parametry zasilania AC 230 V~ 50 Hz 
Bateria podtrzymująca pamięć 2 baterie AAA (LR03)  
Zużycie energii 11 W 
Wymiary (szer. x wys. x gł.)  13" x 5,51" x 5,98" (w przybl.) 

330 x 140 x 152 mm (w przybl.) 
Waga 4,17 lbs (w przybl.) 

1,89 kg. (w przybl.) 
WZMACNIACZ 
Moc wyjściowa 5 W 
Pasmo przenoszenia 60 do 20 000 Hz 
 
GŁOŚNIKI 
Typ 1-drożne 
Impedancja 6 omów 
Pobór mocy maks. 10 W  
 
RADIO 
Zakres 88 do 108 MHz 
 
BLUETOOTH 
Wersja Bluetooth Bluetooth V2.1+EDR  
Profile Bluetooth A2DP, AVRCP 
Zakres częstotliwości Bluetooth 2,402 GHz -2,480 GHz  
Zasięg 10 metrów 
 
USB 
Port USB do ładowania 5 V  1 A 
 
Uwaga: ze względu na stałe ulepszanie produktów wygląd i parametry tego produktu mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. 
 
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów. 
 
Produkt jest wytwarzany i sprzedawany przez Innovative Technology Electronics LLC. Victrola i logo 
Victrola są znakami towarowymi spółki Technicolor lub powiązanych z nią spółek i są wykorzystywane 
na licencji przez Innovative Technology Electronics LLC. Żadne inne nazwy produktów, usług, 
podmiotów gospodarczych, produktów i logo opisywane w tym dokumencie nie są promowane ani 
sponsorowane przez spółkę Technicolor ani żadną z powiązanych z nią spółek. 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
 
Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, 
Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 

 
 

 
 




