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Excelente qualidade de som
• Melhoramento digital revela notas e nuances escondidas
• Altifalantes superiores fornecem um som de alto desempenho

Confere conveniência ao seu estilo de vida
• Compatível com dispositivos móveis Bluetooth 2.1+ HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Emparelhe o seu dispositivo com NFC com um só toque
• Escolha entre audição sem fios ou com fios

Concebido para uma utilização prolongada confortável
• Adaptação confortável natural de FloatingCushions deluxe em espuma de memória
• Design do aro para a cabeça leve e fino

Livre-se de confusões
• Controlos inteligentes fáceis de utilizar para audição de música e chamadas



 FloatingCushions deluxe

O design inovador FloatingCushion deluxe 
permite um ajuste multidireccional automático 
da almofada, automático, sem uma construção 
tradicional articulada em C. Este optimiza a 
estabilidade exercendo uma pressão uniforme 
sobre a cabeça e orelhas e cria uma adaptação 
confortável.

Melhoramento digital

Graves poderosos e superiores com 
diafragmas de alto desempenho e com 
melhoramento digital.

Emparelhamento fácil via NFC
Emparelhamento sem esforço com qualquer 
dispositivo com NFC. O emparelhamento 

complicado de auscultadores sem fios 
pertence ao passado. A nossa nova tecnologia 
NFC é intuitiva e fácil de utilizar, com o 
emparelhamento de um só toque para 
qualquer dispositivo inteligente com NFC.

Design do aro para a cabeça leve e fino

O design do aro para a cabeça leve e fino torna 
estes auscultadores perfeitos para utilização 
no exterior e imperceptíveis mesmo após 
várias horas de utilização.

Controlos inteligentes

Mude facilmente entre música e chamadas com 
os controlos inteligentes (volume, faixa e 
alternar)

Altifalantes superiores

Os diafragmas de precisão de 40 mm com 
ímanes em neodímio produzem graves 
profundos e som de alto desempenho.

Com ou sem fios

Utilize como auscultadores sem fios ou ligue 
directamente com uma ficha de 3,5 mm.
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Som
• Limites frequência: 18 - 21 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 103 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm

Design
• Cor: Preto

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Alcance máximo: Até 15 m

Acessórios
• Cabo áudio: Cabo áudio de 1,2 m para 

funcionamento em modo de voo
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, 
Microfone sem som, Chamada em Retenção, 
Alternar entre chamada e música

• Controlo do volume

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 23410 72486 8
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 polegada
• Peso bruto: 0,328 kg
• Peso bruto: 0,723 lb

• Peso líquido: 0,185 kg
• Peso líquido: 0,408 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Visor
• Tara: 0,143 kg
• Tara: 0,315 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 10,6 g
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 9 hr
• Tempo em espera: 200 horas
• Tempo conv.: 9 h

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,886 lb
• Peso bruto: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72486 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

10 x 8,2 x 8,8 polegada
• Peso líquido: 1,224 lb
• Peso líquido: 0,555 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,662 lb
• Tara: 0,754 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7,0 x 2,8 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,14 kg
• Peso: 0,309 lb
•
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