iLuv Summer!
Η Intertech παρουσιάζει τα νέα προϊόντα της iLuv για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν! Bluetooth ακουστικά
και ηχεία στα πιο “in” χρώματα δίνουν ρυθμό, στυλ και χρώμα στο καλοκαίρι σας! Η πρωτοποριακή τους
αισθητική σε συνδυασμό με τις λειτουργίες τους τα κάνουν μοναδικά!
Τα iLuv FitActive Jet είναι τα νέα φορητά επαναφορτιζόμενα Bluetooth ακουστικά της iLuv για αθλητικούς
τύπους και fit lifestyle! Συνδυάζουν εξαιρετική ποιότητα ήχου, design και ανθεκτικότητα. Με ειδικό
σχεδιασμό Fit-Tec για διπλό κλείδωμα στο αυτί ώστε να μην πέφτουν, είναι ανθεκτικά στη σκόνη και τον
ιδρώτα, ενώ συνδέονται ασύρματα με το smartphone μέσω Bluetooth (εμβέλεια 10m). Με πλούσιο μπάσο
και ενσωματωμένο μικρόφωνο, η απάντηση σε κλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης γίνεται πολύ
εύκολη. Παράλληλα, μία πλήρης φόρτιση της μπαταρίας (1 ώρα) είναι αρκετή για 5,5 ώρες αναπαραγωγής
μουσικής. Κυκλοφορούν σε lime-πράσινο χρώμα σε προτεινόμενη λιανική τιμή των 39,99€.
Η σειρά Audio Mini απαρτίζεται από τα νέα Bluetooth ηχεία της iLuv με λεπτό, κομψό σχεδιασμό για
να έχετε την αγαπημένη σας μουσική “παντού και με στυλ”. Φορητά επαναφορτιζόμενα με θύρα AUX,
αποδίδουν δυνατό, “γεμάτο” ήχο για κορυφαία ακουστική εμπειρία.
Παρά τις μικρές του διαστάσεις (ίδιο μέγεθος με iPhone 5S), το Audio Mini εκπλήσσει ευχάριστα με
τον ήχο του. Κυκλοφορεί σε 5 υπέροχους καλοκαιρινούς συνδυασμούς (ροζ-κοραλί, γαλάζιο, κίτρινο,
άσπρο, μαύρο) σε προτεινόμενη λιανική τιμή 19,99 €. Το Audio Mini Smart 6 είναι το “έξυπνο” Βluetooth
ηχείο που είναι ανθεκτικό στο νερό με ορειβατικό κρίκο μεταφοράς για να σας ακολουθεί σε κάθε
σας περιπέτεια! Ιδίου μεγέθους με το iPhone 6/6S αποδίδει μεγαλειώδη ήχο, διαθέτει ενσωματωμένο
μικρόφωνο για τηλεφωνικές κλήσεις, FM radio και panic button για να τραβήξετε όλα τα βλέμματα πάνω
σας αν χρειαστεί. Κυκλοφορεί σε πράσινο-χακί, ροζ, γκρι και μαύρο χρώμα σε προτεινόμενη λιανική τιμή
29,99 €.
Tην απόλυτη εμπειρία ήχου σας χαρίζει το Audio Mini Party που διαθέτει πολύχρωμα LED φωτάκια
που αναβοσβήνουν ανάλογα με τη μουσική (προτεινόμενη λιανική τιμή 39,99 €). Τέλος, το Collision είναι
το ανθεκτικό ηχείο με στιβαρό σχεδιασμό που αντέχει σε υγρά & πτώσεις και λειτουργεί μέχρι και 8 ώρες
συνεχόμενα (προτεινόμενη λιανική τιμή 59,99 €).

Φωτογραφικό Υλικό Υψηλής Ανάλυσης: https://we.tl/opyqBTi14b

