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Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: Handsfree, Headset
• Bluetooth-versie: 1,2
• Maximumbereik: maximaal 10 meter m

Voeding
• Spreektijd: maximaal 7 uur
• Stand-by tijd: maximaal 200 uur
• Oplaadbaar
• Batterijtype: Li-Polymer

Accessoires
• Halskoord: Inclusief halskoordadaptersnoer
• Oplader: Internationaal (100 - 240 V AC)

Gebruiksgemak
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Voice Dial, Mute-functie microfoon, Oproep 
doorverbinden

• Oplaadindicatie: Lampje voor laag batterijniveau/
batterij volledig opgeladen

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Afmetingen
• Afmetingen van het product (BxDxH): 55 x 21 x 

14 mm (behuizing)
• Gewicht van het product (g): 18 (clip, 

incl.oortelefoon)
• Gewicht (incl. verpakking): 0,199 kg
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 14,8 x 5,7 

x 25,8 cm

Binnendoos
• EAN: 87 12581 31903 8
• Bruto gewicht: 1,29 kg
• Binnendoos (L x B x H): 29 x 26,9 x 17.2 cm
• Nettogewicht: 0,4 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 5
• Gewicht van de verpakking: 0,89 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 31904 5
• Bruto gewicht: 3,203 kg
• Omdoos (L x B x H): 54,5 x 31,2 x 19,9 cm
• Nettogewicht: 0,8 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 10
• Gewicht van de verpakking: 2,403 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,8 x 25,8 x 5,7 cm
• EAN: 87 10895 99718 8
• Bruto gewicht: 0,199 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,119 kg
•
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