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!עכשיו בישראלמוצרי                         
מותג בינלאומי מוביל בתחומו  נטביטאנו שמחים להוסיף למותגי חברת 

.  ולהיות נציגות רשמית ובלעדית של המותג                                  בישראל

:  בניהם, המותג מציע קשת רחבה של מוצרים איכותיים וחדשניים

, ומרחיקי שמע לטלוויזיה ולמחשב Bluetoothמתאמי , אוזניות אלחוטיות

.ועודלגיימריםמוצרי שמע , מוצרי שמע לאנשי עסקים, מוצרי שמע ספורטיביים

:לפרטים נוספים צרו קשר עם צוות המכירות שלנו

אסף מלאי
053-5269676

Asaf@netbitct.co.il

תכלת תם
054-5551762

Tchelet@netbitct.co.il

רונן שובל
054-9966971

Ronen@netbitct.co.il



ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 Alto Clair:דגם
AV-BTHS-AH6-TTN: ט"מק

Bluetooth 5.0 On-
Ear Headphones & 
Desktop Charging 
Stand

5.0סט אוזניות אלחוטיות בלוטוס 
עם מיקרופון ומעמד עגינה 

לטעינה 

אוזניות מעוצבות וארגונומיות•
מעמד טעינה אלגנטי •
מיקרופון ניתן להסרה•
גוגל  )חיבור לעוזרת קולית •

(סירי/ אסיסטנט 

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

גרסת בלוטוס 
5.0מתקדמת 

לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-5-0-on-ear-headphones-with-mic-alto-clair/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

HT5009: דגם
AV-BTHT-5009-BLK: ט"מק

Long-Range Bluetooth 
Headphones & 
Transmitter Set

ומתאם אלחוטיות סט אוזניות 
בלוטוס לטווח רחוק

מטר50עד -מאריך טווח •
אפשרות לחיבור שני מוצרי  •

שמע במקביל
תומך במגוון מחברי שמע•
בקרת עוצמת שמע•
שעות40עד –סוללה חזקה •

 DG59M:דגם
AV-BTHT-DG59M-BLK: ט"מק

Bluetooth Gaming Set –
Mic Headphones & 
Dongel

אוזניות אלחוטיות  -לגיימריםסט 
ודונגלעם מיקרופון

מיקרופון ניתן להסרה•
מתג השתק על המיקרופון•
מטר 20עד -לשימוש מרחוק •
שעות40עד –סוללה חזקה •

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

–הפעלה פשוטה 
ללא צורך בהתקנת  

דרייברים

 HT4189:דגם
AV-BTHT-4189-BLK: ט"מק

Bluetooth Headphones 
And Transmitter Set 
for TV

ומתאם סט אוזניות אלחוטיות 
בלוטוס

מטר 30עד -לשימוש מרחוק •
מגוון אפשרויות חיבור לשמע  •

,  כבל אופטי, כבל חוטי)
( בלוטוס

שעות40עד –סוללה חזקה •

לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/bluetooth-gaming-set-mic-headphones-dongel/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/long-range-bluetooth-headphones-transmitter-set/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-headphones-and-transmitter-set-for-tv/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

–הפעלה פשוטה 
ללא צורך בהתקנת  

דרייברים

280HT: דגם
AV-WSHT-280-BLK: ט"מק

Wireless Headset With 
transmitter for TV with 
2.4G RF Transmitter 
Charging Dock

RFסט אוזניות אלחוטיות 
ומעמד טעינה מתאם

המעמד משמש כמתאם וגם  •
כאמצעי טעינה לאוזניות

מגוון אפשרויות חיבור לשמע  •
(RF, כבל אופטי, כבל חוטי)
עוצמת שמע גבוה במיוחד•
מטר 30עד -לשימוש מרחוק •
שעות12עד –סוללה חזקה •

לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/wireless-headset-with-transmitter-for-tv/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 Audition Pro:דגם
AV-BTHS-AS9P-BLK: ט"מק

Bluetooth Stereo 
Headphones

אוזניות סטריאו אלחוטיות  

אוזניות בלוטוס•
אוזניות מעוצבות נוחות  •

שימוש ארוךל
לסמארטפוןהתחברות •

NFCבאמצעות 
שעות40עד –סוללה חזקה •

 Aria:דגם
AV-BTHS-AS90-BLK: ט"מק

Bluetooth Headphones 
& Mic With Active 
Noise Cancelling (ANC)

עם מיקרופון  אלחוטיות אוזניות 
בטכנולוגיה להפחתת רעשי רקע

אוזניות בלוטוס•
מוט מיקרופון ניתן להסרה•
אוזניות מעוצבות נוחות  •

לשימוש ארוך
שעות40עד –סוללה חזקה •

AH6B: דגם
AV-BTHS-AH6B-BLK: ט"מק

Wireless Stereo On-Ear 
Headset with Mic

אוזניות סטריאו אלחוטיות עם 
מיקרופון

מוט מיקרופון ניתן להסרה•
מענה  )לחצנים שימושיים •

(הרצה, עצירה, ניגון, לשיחה
אפשרות לחיבור עם כבל  •

שמע או באמצעות בלוטוס
שעות22עד –סוללה חזקה •

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

אוזניות קלות 
ונוחות במיוחד

לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-stereo-on-ear-headphones-with-boom-mic/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-with-anc-headphones-mic-aria/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-stereo-headphones-audition-pro/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 TWS120:דגם
AV-BTHS-TWS120-BLK: ט"מק

True Wireless Earbuds 
For Call

לסמארטפוןאוזניות אלחוטיות 
(Earbuds)

אוזניות מעוצבות וארגונומיות•
רמקולים בכל אוזנייה2•
טכנולוגיה להפחתת רעשי רקע•
טעינה מהירה מאוד•
אפשרות להשתמש באוזנייה  •

(מונו)אחת 
שעות 36עד –סוללה חזקה •

(עם קופסת הטעינה)

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

מגוון תושבות  
סיליקון רכות  

להתאמה ונוחות  
מרבית

לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/true-wireless-earbuds-for-call/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 NB16:דגם
AV-BTHS-NB16-BLK-F: ט"מק

Bluetooth Neckband 
Headphones With Mic

אוזניות אלחוטיות עם מיקרופון  
מובנה לתלייה על הצוואר

אוזניות בלוטוס •
עיצוב ספורטיבי•
מגוון תושבות סיליקון רכות •

להתאמה ונוחות מרבית
שעות20עד –סוללה חזקה •

 ME12-BLK:דגם
AV-ADHF-ME12-BLK: ט"מק

Wired Headphones & 
Mic - Earbuds With In-
line Control

אוזניות עם מיקרופון מובנה  
((Earbudsמתאימות לספורט 

3.5mmכבל שמע אוניברסלי •
שלט מובנה על הכבל  •

, מענה לשיחה)לבקרת שמע 
(הרצה, עצירה, ניגון

עמידות לזיעה•

AH6B: דגם
AV-BTHS-AH6B-BLK: ט"מק

Wired Over the Ear 
Headphones & Mic -
Earbuds With In-line 
Control

אוזניות עם מיקרופון מובנה  
((Earbudsמתאימות לספורט

3.5mmכבל שמע אוניברסלי •
שלט מובנה על הכבל לבקרת  •

,  ניגון, מענה לשיחה)שמע 
(הרצה, עצירה

עמידות לזיעה•

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

מתאים לפעילות  
ספורטיבית

אוזניות קלות 
ונוחות במיוחד

לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/wired-sports-headphones-with-mic/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/wired-earbuds-for-sports/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-neckband-headphones-with-mic/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

 Jogger Plus:דגם
AV-BTHS-AS6S-R-SET01: ט"מק

Bluetooth Sports Stereo 
Headset

עם אלחוטיות אוזניות סטריאו 
מיקרופון מובנה

לסמארטפוןהתחברות •
או בלוטוסNFCבאמצעות 

ניתן לחבר לשני מוצרי בלוטוס •
בו זמנית

מענה  )לחצנים שימושיים •
(הרצה, עצירה, ניגון, לשיחה

שעות11עד –סוללה •
עמידות לזיעה•

מתאים לפעילות  
ספורטיבית

אוזניות קלות 
ונוחות במיוחד

לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/bluetooth-sports-stereo-headset-jogger-plus/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 CK121:דגם
AV-BTCK-121-BLK: ט"מק

Bluetooth Audio 
Receiver for Music 
Streaming – Car Kit

מתאם בלוטוס להזרמת שמע  
ברכב

מתאם שמע אוניברסלי •
3.5mm

ניתן לחבר לשני מוצרי  •
בלוטוס בו זמנית

שעות8עד –סוללה •

Torpedo Plus: דגם
AV-BTSP-006P-BLK: ט"מק

Mini Sound bar 
Bluetooth Speaker

מקרן קול אלחוטי קומפקטי  
(סאונד בר)

שלושה סגנונות שמע•
ללא השהייה בין תמונה  •

לשמע
שעות7עד –סוללה •
:  מידות המוצר•

27.5cm X 6cm X 5cm

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

 SP850:דגם
AV-BTSP-850-BLK: ט"מק

Bluetooth Speaker 
With FM Radio

רמקול בלוטוס קומפקטי עם 
רדיו

תצוגת לד•
התחברות והשמעה  •

או  ( בלוטוס)מהסמרטפון
מכרטיס זיכרון

שעות6עד –סוללה •
:  מידות המוצר•

13cm X 6.6cm X 3.2cm

התחברות והשמעה 
ממגוון מוצרי בלוטוס

טעינת המכשיר 
 USB /באמצעות

Micro USB

לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/mini-soundbar-bluetooth-speaker-torpedo-plus/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/bluetooth-speaker-with-fm-radio/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8/%d7%9b%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f/bluetooth-audio-receiver-for-music-streaming-car-kit/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

 Cyclone:דגם
AV-BTSP-WP400-BLK: ט"מק

Outdoor Wireless Speaker

רמקול אלחוטי בעיצוב ספורטיבי  
(כולל מעמד ייעודי לאופניים)

ציפוי סיליקון איכותי ועמיד •
לרטיבות

לסמארטפוןהתחברות •
 NFCבטכנולוגיית 

לחצנים שימושיים לשמע  •
בדופן המוצר

שעות6עד –סוללה •
:מידות המוצר•

18cm X 7cm X 7cm

מתאים לפעילות  
ספורטיבית  

ותנאי חוץ

שלושה מצבי חיבור 
,  כבל שמע)לשמע 

(כרטיס זיכרון, בלוטוס

לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/outdoor-wireless-speaker-cyclone/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 HUB001:דגם
AV-FDKB-HUB001-GRY: ט"מק

4 Port USB Type C To 
USB3.0 Type A Hub

USB3.0-ל Cמסוג USBמפצל 
כניסות4עם 

העברת נתונים מהירה מאוד•
ללא צורך –התקנה פשוטה •

בדרייברים

Oasis Plus: דגם
AV-BTTC-500P-GRY1: ט"מק

Bluetooth 5.0 Long 
Range Transmitter & 
Receiver

לטווח רחוק  5.0מתאם בלוטוס 
/ להעברת שמע מהטלוויזיה 

(בר-סאונד)מקרן קול / מהמחשב 

אפשרות לחיבור שני מוצרי  •
שמע במקביל

העברת נתונים מהירה מאוד•
מטר50עד -מאריך טווח •
תומך במגוון מחברי שמע•
בקרת עוצמת שמע•

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

Audikast:דגם Plus 
AV-BTTC-418-P-BLK: ט"מק

Bluetooth 5.0 audio 
transmitter 

לשמע  5.0מתאם בלוטוס 
מהמחשב/ מהטלוויזיה 

אפשרות לחיבור שני מוצרי  •
שמע במקביל

העברת נתונים מהירה מאוד•
מטר30עד -מאריך טווח •
תומך במגוון מחברי שמע•
בקרת עוצמת שמע•

התחברות והשמעה 
ממגוון מוצרי בלוטוס

גרסת בלוטוס 
5.0מתקדמת 

ל "המאפיינים הנ*
מתייחסים למתאמי  

.בלוטוס בלבד

לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a4%d7%99/%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97/bluetooth-5-0-transmitter-receiver-oasis-plus/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%99%d7%a7%d7%a4%d7%99/%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%95%d7%97/wireless-audio-transmitter-audikast-plus/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99-usb/4-port-usb-c-to-usb3-0-hub/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

 Leaf:דגם
AV-BTDG-50-WGR: ט"מק

Long Range Bluetooth 
USB Audio Transmitter

לטווח רחוק  לבלוטוסUSBמתאם 
(USBממגוון מוצרים תומכי )לשמע 

מטר20עד -מרחיק טווח •
ללא צורך –התקנה פשוטה •

בדרייברים

התחברות והשמעה 
ממגוון מוצרי בלוטוס

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/long-range-bluetooth-usb-audio-transmitter-leaf/


ללא צורך  –התקנה פשוטה •
בדרייברים

 DG60:דגם
AV-BTDG-60-BLK: ט"מק

Long Range HD BT5.0 
Bluetooth USB Audio 
Transmitter & Dongle

5.0לבלוטוס USBמתאם דונגל
לטווח רחוק עם אנטנה  

מתכווננת

מטר50עד -מאריך טווח •
5.0מתקדמתגרסת בלוטוס •
העברת נתונים מהירה מאוד•
ללא צורך –התקנה פשוטה •

בדרייברים

DG40SA: דגם
AV-BTDG-40S-BLKA: ט"מק

USB Bluetooth 
Adapter for Native 
Windows 10

למוצרי  USBמתאם דונגל
בלוטוס למחשב עם מערכת  

(בלבד)Windows 10הפעלה 

:  למערכת הפעלה•
Windows 10 בלבד

מטר10עד -מאריך טווח •

איכות שמע מעולה 
וצליל נקי

  DG40S:דגם
 AV-BTDG-40S-BLK: ט"מק

USB Wireless Adapter 
for Windows PC, 
Support Bluetooth 
products

לציוד USBמתאם דונגל
היקפי למחשב עם מערכת  

Windowsהפעלה 

:  למערכת הפעלה•
Windows 10/8/7/ 

Vista/ XP
מטר10עד -טווח מאריך •

התחברות והשמעה 
ממגוון מוצרי בלוטוס

ללא השהייה בין 
תמונה לשמע

לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר לתמונות ומידע באתר

https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99-usb/bluetooth-usb-adapter-for-native-windows-10/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99-usb/bluetooth-usb-adapter-for-windows-pc/
https://www.netbitct.co.il/shop/%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%95%d7%96%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/bluetooth-5-0-usb-audio-transmitter-and-dongle/


:נציגות רשמית ובלעדית בישראל של


