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Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-versie: 1,2
• Maximumbereik: maximaal 10 meter m
• Bluetooth QD-ID: B012309

Gemak
• Gespreksbeheer: Schakelen tussen muziek en 

gesprekken, Oproep aannemen/beëindigen, 
Oproep weigeren, Voice Dial, Herhaling van 
laatste nummer, Oproep doorverbinden

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Afspeelduur van muziek: 8 u
• Stand-bytijd: Maximaal 210 uur
• Spreektijd: Maximaal 10 uur
• Gewicht batterij: 6,5 g

Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van de luidspreker: 10 mm

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

Afmetingen
• Productafmetingen (B x D x H): 22 x 18 x 54 mm 

(hanger)
• Gewicht van het product (g): 22 g (hanger)

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,37 kg
• Binnendoos (L x B x H): 19,6 x 13,2 x 24,9 cm
• Nettogewicht: 1,08 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,29 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 6,06 kg
• Omdoos (L x B x H): 40,6 x 27,6 x 26,4 cm
• Nettogewicht: 4,32 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,74 kg

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

12,4 x 21,8 x 6,2 cm
• Brutogewicht: 0,42 kg
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
•
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