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Grająca "kostka", która zamieni dźwięk mono w stereo od Hama
Polska
6 godzin ulubionej muzyki w domu lub w plenerze przy jednoczesnym
ładowaniu akumulatora w zaledwie 3 godziny to dopiero początek tego, co
może zaoferować nowy głośnik mobilny od niemieckiej marki Hama. Cube,
czyli szara „kostka” pozwoli cieszyć się dźwiękiem o mocy 5 W i
zaaranżować naprawdę bezprzewodowe stereo.

Pełna mobilność w jakości stereo
Cube, jak na mobilny głośnik przystało, wyposażony jest w odpowiedniej pojemności (800 mAh) akumulator
litowo-jonowy. Pozwala on na odtwarzanie plików mp3 przez kilka godzin (6 za pomocą łącza Bluetooth, 8 jeśli
korzystamy z podłączenia AUX). Cube posiada także dodatkowe złącze MicroSD, za pomocą którego odtworzymy
muzykę z karty pamięci. Maksymalny dystans pomiędzy smartfonem, tabletem czy notebookiem, z którego
odtwarzamy muzykę to 10 m. Jednak cecha, która powinna przypaść do gustu każdej osobie lubiącej muzykę w
jakości stereo. Wystarczy, że podłączymy dwa głośniki przez Bluetooth i rozmieścimy je dowolnie w
pomieszczeniu, aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego. Po wyładowaniu akumulatora, powrót do
ponownego słuchania muzyki umożliwia szybkie ładowanie, które trwa 3 godziny. Jak każdy głośnik Bluetooth,
również Cube posiada wbudowany zestaw głośnomówiący ułatwiający telefonowanie w jakości HD.
Hama Cube to nie tylko głośnik mobilny, ale też świetny zestaw głośnomówiący i urządzenie, dzięki któremu
posłuchamy ulubionej muzyki w jakości stereo po podłączeniu drugiego głośnika. Producent proponuje cenę
134,90 zł. Więcej informacji na temat głośnika znajduję się na stronie www.hama.pl .

Informacje o firmie HAMA
Z ofertą 18.000 produktów Hama jest wiodącym specjalistą w dziedzinie akcesoriów foto, video, audio,
telekomunikacja, multimedia, zatrudniając około 2500 pracowników na całym świecie.
Tylko w siedzibie firmy w Monheim, w Niemczech pracuje ponad 1500 osób z duzym osobistym
zaangazowaniem w sukcesy przedsiebiorstwa. Dzialania centrali wspierane sa przez liczne filie oraz partnerów
handlowych w calej Europie, gdzie zatrudnionych jest okolo 800 pracowników. W ten sposób Hama jest obecna
na swiatowych rynkach ze swoimi wysokiej jakosci produktami i kompetentna obsluga.
Hama Polska
Milowym krokiem w procesie podboju rynków wschodnich było otwarcie w roku 2000 nowego oddziału Hama w
Polsce. Hama Polska została utworzona 01.10.2000 w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Rozwijając dystrybucję
akcesoriów w całym kraju Hama odnotowała liczne sukcesy, konsekwentnie budując swój prestiż i markę. Dzięki
poświęceniu i wielkiemu zaangażowaniu swoich pracowników Hama rozrosła się, zmieniając swój profil z małej,
zatrudniającej kilka osób firmy, na firmę średnią z dużymi perspektywami na przyszłość.
Hama Polska posiada w swojej aktuanej ofercie ponad 4. 000 produktów, gwarantując jednocześnie ich wysoką
jakość oraz różnorodność.

Polityka asortymentowa Hama Polska polega na wprowadzaniu na rynek najnowszych światowych trendów i
utrzymaniu pełnej dostępności produktów. Ciągły kontakt z pasjonatami techniki, użytkownikami PC, GSM,
fotografikami pozwala nam na wyczucie potrzeb naszych klientów.

