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bricados com materiais bactericidas e à prova d'água e com ganchos ajustáveis para 
elha que fornecem um encaixe seguro, esses headsets wireless foram projetados para 
em curte fazer exercícios e deseja a máxima liberdade ao praticar esportes.

Projetado para uso em movimento
• À prova de suor
• Lavável

Energize-se
• Som estéreo com graves potentes — o combustível para seus exercícios
• Excepcional isolamento do ruído p/excelente qualidade sonora em volumes baixos

Inovação para atletas
• Os protetores de silicone ultramacios se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos

Um headset Bluetooth para músicas e ligações
• SwitchStream — nunca perca uma música, nunca perca uma chamada.
• Microfone e controle de volume e músicas integrados ao headset

Fale livremente — viva-voz e wireless
• Gerenciamento de chamadas wireless
• Chamadas nítidas mesmo em ambientes com vento intenso ou barulhentos



 À prova de suor

Fones de ouvido projetados com uma vedação à 
prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Lavável

Fones de ouvido fabricados com materiais à prova 
d'água, possibilitando a lavagem em água corrente

Som estéreo com graves potentes
Acústica precisa para aprimorar a experiência 
esportiva — o combustível para seus exercícios

Para o melhor som em volumes baixos
Você não precisa mais aumentar o volume em locais 
barulhentos. O sistema Angled Acoustic Pipe e os 
fones de ouvido com vedação perfeita diminuem 
significativamente o ruído de fundo, oferecendo a 
mesma qualidade sonora em volumes mais baixos e 
maior vida útil da bateria.

Protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos

Os protetores de silicone ultramacios em 3 
tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus 
ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos 
indesejados

SwitchStream
Com o SwitchStream, você ouvirá um toque no 
headset ao receber uma chamada em seu telefone 
habilitado para Bluetooth. Você poderá atender à 
chamada pelo headset e voltar a ouvir música após a 
ligação. Nunca perca uma música, nunca perca uma 
chamada.

Fácil gerenciamento de chamadas e 
músicas
Microfone sensível e controles de volume, chamadas 
e músicas integrados ao headset para você não 
precisar mais pegar o telefone celular para alterar o 
volume, trocar a música ou atender a uma chamada.

Microfone duplo para redução de ruídos
Este headset é fabricado com uma tecnologia de 
microfone duplo para redução de ruídos que 
proporciona chamadas com som cristalino mesmo 
em ambientes com vento intenso ou barulhentos.

Gerenciamento de chamadas wireless
Gerencie chamadas sem usar o telefone celular. Isso 
inclui atender ou recusar chamadas, fazer uma 
discagem por voz e rediscar um número de telefone. 
É necessário que o celular seja compatível com os 
recursos de discagem por voz e rediscagem para que 
você possa usá-los.
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Especificações
Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viva-voz, 

Headset
• Versão Bluetooth: 2,1
• Faixa máxima: Até 15 m

Alimentação
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Peso da bateria: ??
• Tempo de reprodução de músicas: 4,5 h
• Recarregável
• Tempo de espera: 200 h
• Tempo de conversa: 4,5 h

Som
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta em freqüência: 15 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Potência máxima de entrada: 20 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW

Praticidade
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Recusar chamada, Rediscagem do último 
número, Discagem por voz, Microfone mudo, 
Alterne entre chamadas e músicas

• Controle de volume

Acessórios
• Carregador: Adaptador de energia USB e cabo de 

carregamento USB
• Estojo: Estojo de secagem rápida
• Guia para início rápido: Guia para início rápido

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

7,7 x 7,7 x 2.0 polegada
• Peso bruto: 0,578 lb
• Peso líquido: 0,185 lb
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,392 lb
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• UPC: 6 09585 21245 9
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 19,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,262 kg
• Peso líquido: 0,084 kg
• Peso da embalagem: 0,178 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,138 lb
• GTIN: 1 06 09585 21245 6
• Embalagem externa (L x L x A): 

8,3 x 6,6 x 7,9 polegada
• Peso líquido: 0,556 lb
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,583 lb
• Peso bruto: 0,97 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,2 x 16,8 x 20,1 cm
• Peso líquido: 0,252 kg
• Peso da embalagem: 0,718 kg
•
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