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Conectividade
• Perfis Bluetooth: Mãos livres, Auscultadores
• Versão Bluetooth: 1,2
• Alcance máximo: até 10 metros m

Corrente
• Tempo de conversação: até 7 horas
• Tempo em 'standby': até 200 horas
• Recarregável
• Tipo de Bateria: Polímero de lítio

Acessórios
• Fita para o pescoço: Cabo adaptador da fita para 

o pescoço incluído
• Carregador: Internacional (100 - 240 V CA)

Conveniência
• Controlo do volume
• Gestão de Chamadas: Atender/Terminar 

Chamada, Rejeitar Chamada, Remarcação do 
último número, Marcação por voz, Microfone sem 
som, Transferência de Chamadas

• Indicação de carregamento: LED indicador de 
Bateria fraca / Carga completa

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 55 x 21 x 14 mm 

(estrutura principal)
• Peso do produto (g): 18 (com clip, incl. peça para 

a orelha)
• Peso incl. Embalagem: 0,199 kg
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 14,8 x 5,7 x 25,8 

cm

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 31903 8
• Peso bruto: 1,29 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

29 x 26,9 x 17,2 cm
• Peso líquido: 0,4 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 5
• Tara: 0,89 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 31904 5
• Peso bruto: 3,203 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

54,5 x 31,2 x 19,9 cm
• Peso líquido: 0,8 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 10
• Tara: 2,403 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,8 x 25,8 x 5,7 cm
• EAN: 87 10895 99718 8
• Peso bruto: 0,199 kg
• Peso líquido: 0.08 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,119 kg
•
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