SleepPhones™
Zasypiaj szybciej
Relaksuj się z muzyką
Wyciszaj hałasy
Budź się wyspany ?
SleepPhones™
Pidżama dla Twoich uszu.
Miękkie słuchawki, których wygodnie możesz używać w łóżku
SleepPhones™
Pidżama dla Twoich uszu.
Zasypiaj szybciej z niesamowicie miękkimi SleepPhones™ - najbardziej wygodnymi na
świecie słuchawkami do spania.
RODZINNY LEKARZ stworzył te innowacyjne, wysokiej klasy słuchawki, by pomóc
swoim pacjentom zasypiać bez leków.*
SleepPhones™ mogą zagłuszać hałasy głośnych sąsiadów i chrapiących partnerów! Słuchaj
muzyki, medytacji, książek-audio, hipnozy, czy nawet telewizji w łóżku.
- podłącz do jakiekolwiek standardowego odtwarzacza muzyki, jak iPod, odtwarzacze MP3,
czy CD
- zawierają wyściełane, cienkie głośniczki, które można wyjmować
- opaskę na głowę można prać w pralce
- wygodne nawet dla śpiących na boku
*Ten produkt nie jest lekiem. Nie jest przeznaczony do diagnostyki, leczenia, czy
zapobiegania chorób. Jeśli jesteś w ciąży, pod opieką lekarza, lub bierzesz leki, skonsultuj się
z lekarzem przed użyciem tego produktu.
INSTRUKCJE PIELĘGNACJI
Przed praniem wyjąć głośniczki z opaski. Pranie ciepłe. Suszenie średnie. Nie prasować, nie
wybielać, ani nie prać chemicznie (na sucho). Unikać płynów do zmiękczania tkanin.

Włożyć głośniczki, gdy opaska jest sucha. Prawy głośnik jest czerwony, a lewy jest zielony.
Białą stroną powinny być skierowane do uszu. Włóż głośniczki na ok. 10 cm, a potem włóż
szary kwadrat i zamknij rzep. Ustaw głośniczki by pasowały.
Odwiedź www.sleepphones.com/video po więcej instrukcji
OGRANICZONA 6-MIESIĘCZNA GWARANCJA
SleepPhones™ dają gwarancję przed uszkodzeniami fabrycznymi przez 6 miesięcy od daty
zakupu.
Kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie 1) uszkodzonej(ych) części 2) rachunku
zawierającego datę sprzedaży do AcousticSheep, LLC, 179 Jefferson Circle, Bellefonte, PA
16823, USA.
Zbadamy, naprawimy, lub wymienimy części. Ta gwarancja nie pokrywa uszkodzeń
spowodowanych złym użytkowaniem, nieprawidłowym czyszczeniem, czy zdarzeniami poza
naszą kontrolą.
SPECYFIKACJA
POLAROWA OPASKA:
Polartec® Power Stretch® (88% poliestru z recyklingu, 12% spandex), szyte i złożone w
USA.
GŁOŚNIKI:
120cm (48”) kabel, 3,5mm (1/8”) wtyczka stereo, Impedancja 32Ω, Pasmo przenoszenia 2020 kHz, Moc 300/500 mW, Zgodne z RoHS (bezołowiowe), wyprodukowane w Chinach.

