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Enzatec a Lama Plus

Sluchátka Enzatec
Hudba je zázrak. Zázrak, který umí zahnat chmury a starosti, rozjasnit tvář
a potěšit duši. Měla by znít na všech kontinentech, ve všech městech, na každé ulici a v každém domě.
Někdy přijdou chvíle, kdy má člověk všeho dost. Chce být sám a nikým nerušen. Prostě jen sám, sám se sebou a svou hudbou. To bylo
hlavním impulsem k vytvoření sluchátek značky Enzatec.

Vyvinuto ve spolupráci s hudebními fanoušky

Tato sluchátka se vyznačují kvalitním technickým provedením, svěžími barvami a přitažlivým designem. Značka Enzatec byla vyvinuta
ve spolupráci s kanadskými hudebními fanoušky. Díky tomu nabízí sluchátka té nejlepší kvality, která umožňují vychutnat si každý
jednotlivý tón. Nasaďte zákazníkovi sluchátka a nechte jej oddat se
nerušenému poslechu hudby bez ohledu na to, co se děje kolem. Se
značkou Enzatec se sluchátka stávají atraktivním módním doplňkem,
který vyjadřuje osobitý životní styl. Samozřejmostí je bezproblémové
fungování, precizní technické zpracování a použití vyspělých technologií. Proto si tato sluchátka oblíbily všechny skupiny uživatelů.
Ti, kteří si chtějí vychutnat nerušený poslech hudby z PC či MP3
přehrávače, iPodu atp. prostřednictvím klasických sluchátek nebo
stylových „pecek“. Ti, kdo tráví dlouhé hodiny na chatu nebo rádi
komunikují s přáteli prostřednictvím Skypu a nechtějí řešit problémy s nepříjemným tlakem na uši či temeno hlavy. Ti, kteří rádi
hrají počítačové hry a chtějí si je plně vychutnat díky extra basům.
A také ti, kteří se nechtějí nechat omezovat kabely a dávají přednost
bezdrátovým sluchátkům.

Zlatý konektor

Sluchátka Enzatec se vyznačují stylovým provedením a jsou nabízena v různých barevných variantách. Díky lepší vodivosti zlatého konektoru poskytují kvalitnější zvuk. Speciální ergonomické tvarování
a příjemné asymetrické polstrování náušníků nejen utlumí okolní
hluk, ale zároveň umožní, aby sluchátka dokonale držela na uších
a nezpůsobovala nepříjemné otlaky ani při delším nošení. Uživatelé
zajisté ocení dostatečně dlouhý kabel pro připojení. V nabídce značky Enzatec nalezneme také skládací modely sluchátek, které jsou
vhodné pro přenášení v batohu či kapse.

Jedna sluchátka pro Skype i pro hudbu

Radost z prodeje i nákupu

Málokdy se vám podaří, abyste nabízeli produkt, který je kvalitní,
má atraktivní design, spoustu funkčních „vychytávek“ a hlavně
cenu, kterou se nebudete bát zákazníkům říct, a zároveň byl tak
pohledný a pěkně balený, že bude radost ho prodávat.
Radost z prodeje pak ještě násobí vysoké marže v řádu desítek
procent, které si každý rozumný reseller zaslouží. Na webových
stránkách distributora Lama Plus najdete podrobný popis, spoustu
detailních obrázků i videí. A když už máte pěkný, kvalitní produkt
s vysokou marží, pak už nezbývá, než si říct o měsíční splatnost
a možnost vrácení zboží – rádi to pro vás uděláme, protože víme,
že tak pěkné zboží nám nebudete chtít vrátit.
Zákazník zase získá za své peníze o kategorii lepší zboží s dokonalou ergonomií, většinou s možností výběru z několika barevných variant, a nejen design výrobku, ale i samotné balení změní
obyčejný nákup v „nákupní zážitek“!

Jestliže zákazník potřebuje sluchátka pouze pro poslech, stačí mikrofon přesunout do svislé polohy nebo jej jednoduše odpojit. U těchto
sluchátek Enzatec je speciální „vychytávka“ (úchytka), do které lze
volný konektor mikrofonu zasunout, čímž je při poslechu hudby vyřešen problém s volně visícím kabelem.

Proč prodávat produkty Enzatec:

Sluchátka s integrovaným přehrávačem

Argumenty pro koncového zákazníka:

Mezi sluchátka, která stojí za povšimnutí, patří bezdrátová sluchátka
FP 112 s integrovaným přehrávačem. Stačí si jen nahrát oblíbenou
hudbu na mikro SD kartu, vložit ji do sluchátek a pak už jen poslouchat. Vestavěná lithiová baterie je dostačující pro dlouhé hodiny
poslechu. Přehrávání hudby lze ovládat pomocí multifunkčních tlačítek umístěných přímo na sluchátkách. Takto lze ovládat hlasitost
či vybírat si písně pohybem dopředu a dozadu.

Bluetooth sluchátka s mikrofonem

Dalším speciálním modelem sluchátek jsou bezdrátová sluchátka s mikrofonem podporující Bluetooth stereo A2DP. Jsou vybavena systémem
pro rychlé přepínání mezi poslechem hudby a telefonováním, takže
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uživatelé mohou zůstat „na příjmu“, i když např. sportují. Navíc
jsou vodě a potu odolná. Jejich dosah je až 10 m a jsou kompatibilní s telefonem (umožňují dobu hovoru až 8 hodin), počítačem,
adaptérem Bluetooth a MP3 přehrávačem.
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