
 
 
 

 
 
 

Retro Sluchátko 
  

 

Před použitím si přečtěte instrukce. 
 
lepší komfort volání 
umožňuje přístup k funkcím telefonu při volání 
odstraňuje více než 99% záření mobilních 
telefonů 
změní Váš tablet nebo počítač v telefon pomocí 
Skype nebo Voip aplikací 
tlačítko pro přijímání a pokládání hovoru 
dodáván s 3,5 mm konektorem 
pracuje se všemi druhy mobilních telefonů, 
přiložen i adapter 
příjemný měkký povrch 
vysoce kvalitní reproduktor a mikrofon 
 
Výrobce: uvedeno na obalu 

Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 

33, Brno 
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