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Klips Telefoniczny przede wszystkim poprawia
komfort rozmowy telefonicznej. Poza lepszą jakością dźwięku ułatwia również użytkowanie telefonu
- dzięki połączeniu bluetooth nie trzeba nawet wyjmować go z kieszeni, plecaka lub torebki. Klips jest
mały, lekki a dzięki temu wygodny.

„Podobnie jak Mini Mikrofon, Klips Telefoniczny
poprzez połączenie go z telefonem może służyć jako mp3. Już nie muszę nosić żadnych
słuchawek na uszach. Co ważne, daje mi poczucie bezpieczeństwa gdyż mogę odbierać
dźwięki z urządzenia a zarazem z otoczenia.
Nie muszę skupiać się na tym że czegoś nie
dosłyszę, nie zauważę nadjeżdżającego samochodu.”
- Marcin
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„Klips Telefoniczny daje mi
poczucie bezpieczeństwa”
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„Klips Telefoniczny można podłączyć do telefonu posiadającego funkcję bluetooth . Julitka
najbardziej upodobała sobie właśnie to urządzenie, ponieważ bardzo lubi słuchać muzyki
i tańczyć. Wcześniej musieliśmy przewiązywać
jej słuchawki dookoła procesora i przy bardziej skocznych kawałkach zawsze spadały –
było to dla niej frustrujące. Teraz nie dość, że
dźwięki są wyraźniejsze to jeszcze do tego ta
wygoda! Rewelacja.”
- Magdalena, mama Julitki

W JAKICH SYTUACJACH KLIPS TELEFONICZNY UŁATWI CI SŁYSZENIE?
• codzienne rozmowy telefoniczne z rodziną i przyjaciółmi – nie musisz rezygnować już z rozmów z najbliższymi
z obawy, że czegoś nie dosłyszysz;
• rozmowy w samochodzie – Klips Telefoniczny zastępuje standardową, bezprzewodową słuchawkę dzięki
czemu rozmowa podczas jazdy jest bezpieczniejsza i komfortowa;
• podczas podróży – Klips Telefoniczny można podłączyć do nawigacji samochodowej posiadającej funkcję
Bluetooth. Głos lektora będzie docierać bezpośrednio do Twojego procesora i bez problemu dotrzesz do celu;
• w pracy – możesz swobodnie komunikować się ze współpracownikami i klientami a jednocześnie robić inne
rzeczy, ponieważ nie musisz już trzymać telefonu w ręce;
• muzyka prosto z telefonu – lepsza jakość dźwięku, ulubiona muzyka w każdym momencie.

