
ALKOMETRIT
FCA45 FCA30

FCA45 alkometrillä määrittelet helposti ja nopeasti 

veren alkoholipitoisuuden hengityksestä 

sähkökemiallisen polttokennon avulla. Alkometri 

soveltuu sekä yksityis- että ammattikäyttöön. Voit 

käyttää sitä sovelluksen kanssa tai ilman. 

Älypuhelimelle ladattava sovellus tarjoaa 

hyödyllistä tietoa alkoholin vaikutuksesta.

FCA30:ssa on älykäs polttokenno-anturi, 

joka takaa sen luotettavuuden ja tarkkuuden. 

Alkometrissä on sisäänrakennettu Kalibrointiajastin. 

Voit käyttää laitetta 500 kertaa ennen kalibroinnin 

tarvetta.  Kun laitteen paristot ovat lähes tyhjät, laite 

muistuttaa sinua automaattisesti.

Laite sammuu automaattisesti oltuaan jonkun aikaa 

käyttämättömänä.



AUTOMAATTISET ELEKTRONISET PYSÄKÖINTIKIEKOT

AUTOMAATTISET ELEKTRONISET PYSÄKÖINTIKIEKOT
NEEDIT pysäköintikiekot ovat ylivoimaisesti eniten myytyjä Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Ne ovat myös teknisesti alan parhaita ja niiden hienot ja ainutlaatuiset ominaisuudet ovat monilla EU-patenteilla suojattuja.

EI ENÄÄ TURHIA PARKKISAKKOJA AIKARAJATUILLA PYSÄKÖINTIPAIKOILLA !

TÄMÄ TUOTE KIINNOSTAA LÄHES JOKAISTA ASIAKASTANNE
Arviolta jopa 900.000 autoilijaa saa parkkisakon vuosittain ja määrä on kasvussa uuden tehokkaamman valvontateknologian

ansiosta. Suurin osa asiakkaistasi on kiinnostunut ja haluavat ostaa tämän laitteen. Tehdä elämästään helpompaa välttäen

turhat parkkisakot.



AUTOMAATTISET ELEKTRONISET PYSÄKÖINTIKIEKOT

AUTOMAATTISET ELEKTRONISET PYSÄKÖINTIKIEKOT
NEEDIT pysäköintikiekot ovat ylivoimaisesti eniten myytyjä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Ne ovat myös teknisesti alan

parhaita ja niiden hienot ja ainutlaatuiset ominaisuudet ovat monilla EU-patenteilla suojattuja.

EI ENÄÄ TURHIA PARKKISAKKOJA AIKARAJATUILLA PYSÄKÖINTIPAIKOILLA !

TÄMÄ TUOTE KIINNOSTAA LÄHES JOKAISTA ASIAKASTANNE
Arviolta jopa 900.000 autoilijaa saa parkkisakon vuosittain ja määrä on kasvussa uuden tehokkaamman valvontateknologian

ansiosta. Suurin osa asiakkaistasi on kiinnostunut ja haluavat ostaa tämän laitteen.Tehdä elämästään helpompaa välttäen

turhat parkkisakot.



Ylinopeus- ja liikennevalvonta hälytin, joka varoittaa Sinua  

monista tieosuuden vaarapaikoista ja näin se voi pelastaa

henkesi.

SAPHE Drive laitteessa on uusia liikenteen vaarapaikkavaroituksia, kuten varoitukset koulu-alueista, vilkkaista hirvi-poro-

peura alueista ja uusista nopeusvalvontakamera paikoista.SAPHE antaa autoilijoille varoituksia teiden riski- ja vaarapaikoista

etukäteen ja muistuttaa ajamasta huomaamatta ylinopeutta. 

Car Accessories

SAPHE DRIVE YLINOPEUS- JA VAARAPAIKKAHÄLYTIN

SAPHE DRIVE



Ylinopeus- ja liikennevalvonta hälytin, joka varoittaa Sinua  

monista tieosuuden vaarapaikoista ja näin se voi pelastaa

henkesi.
Car Accessories

SAPHE ONE

Pienikokoinen SAPHE-laite yhdistyy aina automaattisesti kuljettajan matkapuhelimeen, kun hän lähtee ajamaan. Jos 

kuljettaja lähestyy vaarapaikkaa tai sellaista tieosuutta, jossa tarkkaillaan ajonopeuksia suuremman  riskin takia, silloin 

SAPHE varoittaa kuljettajaa vaarapaikasta ja ajamasta ylinopeutta nopeusvalvonta alueella. Saphe Drive varoittaa 

merkkiännellä ja villkuvalla valolla koulualueista, hirvi-poro-peura alueista, vanhoista ja uusista kiinteistä ylinopeusvalvonta 

tolpista ja muista vaarapaikoista 

SAPHE ONE YLINOPEUS- JA VAARAPAIKKAHÄLYTIN



CHANT MINI

HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KAIUTTIMET

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

Laajatoistoinen 2“ kaiutin

Soittoaika 6h

Roiskevesitiivis(IPX4)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen

Koko:K127mm L108mm

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätyskangas

MATERIAALIT

Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now.



NO BOUNDS 

HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KAIUTTIMET

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

MATERIAALIT

Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now.

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

Laajatoistoinen 2“ kaiutin

Soittoaika 10h

Vesi- ja pölytiivis (IP67)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Koko:K127mm L108mm

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen

Koko:L108mm K51mm



HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KAIUTTIMET

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

MATERIAALIT

Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now.

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

2 kpl laajatoistoisia 1,5" kaiuttimia

2 kpl Passiviista Basso radiaattoria

Soittoaika 12h

Vesi- ja pölytiivis (IP67)

Integroitu mikrofoni

HandsFree puheyhteys

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Koko:K127mm L108mm

Kiinnitys- ja roikotuslenkki hakanen

Koko: L 76mm K 165mm

NO BOUNDS SPORT



GET TOGETHER MINI

HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KAIUTTIMET

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

MATERIAALIT

Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now.

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

2 kpl laajatoistoisia 0,75“ diskanttikaiuttimia

2 kpl 2,5“ Basso Woofer kaiutin

Soittoaika 10h

Puheohjaus

USB latauskaapeli, voidaan käyttää varavirtalaturina

muille laitteille (akku 2200mAh)

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Koko: L 410mm K 146mm S 121mm



GET TOGETHER 

HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KAIUTTIMET

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

MATERIAALIT

Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

2 kpl laajatoistoisia 1,0" diskanttikaiuttimia

2 kpl 3,5" Basso Woofer kaiutin+bassoputki

Soittoaika 8h

USB latauskaapeli, voidaan käyttää varavirtalaturina

muille laitteille (akku 2200mAh)

Koko: L 490mm K 193mm S 132mm

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.



HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KUULOKKKEET

EXODUS ANC vastamelukuulokkeet

Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth 5.0, 

Isot 50mm HD kaiutinelementit

Paino 279g

Pikalataus tekniikka

Aktiivinen melunvaimennus ANC

Soittoaika 80 tuntia BT/ 28 tuntia

ANC/vastamelutoiminolla

Sisäänrakennettu mikrofoni

Kosketusohjaimet oikeassa korvakupissa

HandsFree puheyhteys

Kasaantaittuvat

Suuret korvakupit ovat pehmeät ja 

muotoutuvat hyvin korvien muotoon

Tyylikäs kantopussi ja sotkeutumaton punottu 

johto, jossa mikrofoni ja painike kaukosäätimellä 

matkustusta tai analogista käyttöä varten

MATERIAALIT

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.



HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KUULOKKKEET
Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now

POSITIVE VIBRATION XL

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth 5.0 

Isot 40mm HD kaiutinelementit

Toistoalue 20Hz-20000Hz

Paino 245g

Pikalataus tekniikka

Soittoaika 24 tuntia

Sisäänrakennettu mikrofoni

Kosketusohjaimet oikeassa korvakupissa

HandsFree puheyhteys

Kasaantaittuvat

Kuulokkeille tyylikäs suojapussi

Suuret korvakupit ovat pehmeät ja 

muotoutuvat hyvin korvien muotoon

MATERIAALIT

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.



HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KUULOKKKEET
Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now

UPLIFT 2 BT 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth 4.1 

Laajatoistoinen 9mm kaiutin

Toistoalue 20Hz-20000Hz

Paino 24g

Soittoaika 10 tuntia

Sisäänrakennettu mikrofoni

Integroitu mikrofoni, 3 käyttöpainiketta

HandsFree puheyhteys

Ergonominen muotoilu ja hyvä istuvuus

korvakäytävään

Sotketumaton punottu johto

Kolme eri kokoista korvatyynyä

IPX4 suojaus, roiskektiiviit

Säilytyspussi

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

MATERIAALIT

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.



SMILE JAMAICA BT 

HOUSE OF MARLEY BLUETOOTH KUULOKKKEET
Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth 4.2

Laajatoistoinen 9mm kaiutin

Toistoalue 20Hz-20000Hz

Paino 20g

Soittoaika 8 tuntia

Sisäänrakennettu mikrofoni

Integroitu mikrofoni, 3 käyttöpainiketta

HandsFree puheyhteys

Ergonominen muotoilu ja hyvä istuvuus

korvakäytävään

Taustamelua eristävä rakenne

Sotkeutumattomat kuulokkeen johdot

Kaksi eri kokoista korvatyynyä

IPX4 suojaus, roiskektiiviit

urheilukuulokkeet

Säilytyspussi

MATERIAALIT

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.



Let’s

SAVE

THE WORLD

together, now

Bambu

FSC Sertifioitu puu

Puukomposiitti

Luomupuuvilla

Orgaaninen korkki

Myrkytön silikoni

Nahka

Kierrätettävä teräs

Kierrätettävä alumiini

Kierrätettävä valumetalli

Kierrätettävä muovi

Kierrätettävä PET-kuitu

Kierrätettävä paperi/kartonki

REWIND kierrätys kangas

Kuluttajia kiinnostaa ympäristönsuojelu ja kierrätettävistä materiaaleista valmistetut kestävän kehityksen

tuotteet.

House of Marley valmistaa huippulaadukkaita Personal Audio tuotteita egologisesti ja kestävän kehityksen

mukaisesti.

Audio tuotteissa on erinomainen äänentoisto ja ne on suunniteltu toistamaan Marleyn " Signature Soundia“

pehmeällä, voimakkaalla bassolla ja tarkoilla keski- ja ylä-äänillä. 

Kuluttajat haluavat hankkia uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. MARLEY-tuotteet tulevat olemaan

monen valinta.

TÄYSLANGATTOMAT BLUETOOTH KUULOKKEET

LIBERATE AIR True Wireless 

MATERIAALIT

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

Bluetooth 

Soittoaika 9h

Latauskotelo jolla soittoaika jopa 32 tuntia

Roisketiiviit (IPX4)

Stereo ääniviestintä

Korvanappien kosketusohjaus

Nopea yhdistäminen laitepariin

HandsFree puhelut

Kevyet paino14g

LIBERATE AIR True Wireless 



HA-S90BN – Uusi muotoilu

JVC VASTAMELUKUULOKKEET

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Langattomat vastamelukuulokkeet

27 tuntia langatonta kuuntelua 

(ilman vastamelutoimintoa)

35 tuntia vastamelukuuntelua (ilman Bluetoothia) 

Pikaparitus NFC-teknologian avulla

3 äänitilaa (Normal/Bass/Clear)

Kuulokkeissa on integroitu kaukosäädin ja mikrofoni, 

jolla hallitset musiikkia, äänenvoimakkuutta ja 

puheluita

Kantopussi ja irrotettava johto matkustusta tai 

analogista käyttöä varten

Kokoontaitettava muotoilu

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.



HA-S65BN –Uusi malli

JVC VASTAMELUKUULOKKEET

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Langattomat vastamelukuulokkeet

16 tuntia langatonta kuuntelua (ilman 

vastamelutoimintoa) 

Puheenohjaus (Voice assistant compatible)

Kuulokkeissa on integroitu kaukosäädin ja 

mikrofoni, jolla hallitset musiikkia, 

äänenvoimakkuutta ja puheluita

Bass boost toiminto

Helposti kannettava

Kevyet ja mukavat

Kokoontaitettava muotoilu ja irrotettava johto 

matkustusta tai analogista käyttöä varten

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.



JVC VASTAMELUKUULOKKEET

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.

HA-FX65BN – Uusi malli

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Langattomat vastamelukuulokkeet, kestävällä,  

joustavalla, sotkeutumattomalla ja pehmeällä  

niskapannalla

8 tuntia langatonta kuuntelua ladattavalla akulla

Kuulokkeisiin integroitu kaukosäädin ja 

mikrofoni,jolla

Hallitset musiikkia,äänentoistoa ja puheluita

Puheenohjaus (Voice-assistant compatible)

Turvallinen ja mukava käyttää ohuen, joustavan

pehmeän ja sotkeutumattoman niskapannan

ansiosta

Roisketiiviit (IPX4)



TÄYSLANGATTOMAT BLUETOOTH KUULOKKEET

JVC HA-XC70BT Truly Wireless

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

Bluetooth

Tukisovellus ladattavissa ilmaiseksi 

kuulokkeille 

HandsFree puhelut

Puheenohjauksen tunnistus

Soittoaikaa jopa 3 + 9  tuntia 

Kuulokkeet voidaan ladata kätevästi 

omassa 

säilytyskotelossa 3 kertaa

Mukana roikotuslenkki hakanen

Kuulokkeiden paino 5.6g

Iskun kestävä kuminen säilytyskotelo

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.



TÄYSLANGATTOMAT BLUETOOTH KUULOKKEET

JVC HA-A10T Truly Wireless 

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

Bluetooth

Muistivaahto-korvatyynyt takaavat

turvallisen ja mukavan istuvuuden

Soittoaikaa jopa 4 + 10 tuntia tuntia

Kuulokkeet voidaan ladata kätevästi

omassa säilytyskotelossa 2-3 kertaa

Yhdistyy automaattisesti käynnistettäessä

HandsFree puhelut

Ääniassistentti yhteensopivuus

Vettä hylkivä IPX5



TÄYSLANGATTOMAT BLUETOOTH KUULOKKEET

LIVE TRUE True Wireless

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

Bluetooth

Soittoaika 3h

Latauskotelo jolla soittoaika jopa 48 tuntia, 

voidaan käyttää myös varavirtalaturina

muille laitteille

USB latausportti

Nopea yhdistäminen laitepariin

Yhdistyy automaattisesti

Roisketiiviit (IPX4)

HandsFree puhelut

Kuulokkeiden paino 1.5g

Jam on tunnetuimmista langattomista audiomerkeistä yli 20 vuoden kokemuksella.

Jam aloitti keskittymisen langattomaan äänentoistoon jo vuonna 2012.

Se on johtava vedenpitävässä suunnittelussa ja akun käyttöiässä.

Tuotteita on todella helppo käyttää, ne ovat hyvännäköisiä ja värikkäästi muotoiltuja.

Loistava ääni edulliseen hintaan.



HA-S20BT

JVC BLUETOOTH KUULOKKEET

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

Toistoalue 20hz- 20Khz

Integroitu kaukosäädin ja mikrofoni, jolla

hallitset musiikkia,äänentoistoa ja 

puheluita

HandsFree puhelut

Kokoontaitettava muotoilu

Soittoaika11 tuntia

Paino 96 g

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.



JVC BLUETOOTH KUULOKKEET

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

Bass boost toiminto

Integroitu kaukosäädin ja mikrofoni

HandsFree puhelut

Puheenohjauksen tunnistus

Kokoontaitettava muotoilu

Soittoaika17 tuntia

Paino 158 g

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.

HA-S31BT



HA-FX9BT

JVC BLUETOOTH KUULOKKEET

Japanilainen JVC KENWOOD -yhtiö on innovatiivinen Audioalan yritys. JVC:llä on lähes 90 vuoden 

kokemuselektronisten sekä Audio tuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta. JVC on laadukas ja 

arvostettu Premium–valmistaja. Kuulokkeissa on hyvä äänenlaatu ja tekniset ominaisuudet ovat 

korkeaa tasoa. Ne toimivat kaikkien matkapuhelimien, tablettien ja tietokoneiden kanssa. 

JVC-brändituotteen omistaja ja käyttäjä arvostaa tuotettaan.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Bluetooth

Integroitu kaukosäädin ja 

mikrofoni, jolla hallitset musiikkia,äänentoistoa ja 

puheluita

Puheenohjauksen tunnistus

HandsFree puhelut

Soittoaika 5 tuntia

Paino 12 g


