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Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, 

Auscultadores
• Versão Bluetooth: 2.0+EDR
• Alcance máximo: até 10 metros m

Comodidade
• Gestão de Chamadas: Alternar entre chamada e 

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

• Controlo do volume

Potência
• Tempo em 'standby': 300 h
• Tempo de conversação: 14 hr
• Tempo de reprodução de música: 14 hr
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Peso da bateria: 8,8 g

Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 32 mm

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,343 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

25 x 18,4 x 23 cm
• Peso líquido: 0,537 kg

• Tara: 0,806 kg
• EAN: 87 12581 39650 3
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6,037 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39,3 x 26,5 x 46 cm
• Peso líquido: 2,148 kg
• Tara: 3,889 kg
• EAN: 87 12581 39649 7
• Número de embalagens para o consumidor: 12

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

17,6 x 24,5 x 8 cm
• Peso bruto: 0,384 kg
• Peso líquido: 0,179 kg
• Tara: 0,205 kg
• EAN: 87 12581 39648 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Acessórios
• Manual de início rápido: Manual de início rápido + 

CD com manual do utilizador

Dimensões do produto
• Peso: 0,058 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,5 x 4,9 x 15 cm
•
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