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Förstklassig ljudkvalitet
• Digital förbättring avslöjar dolda toner och nyanser
• Överlägsna högtalare ger ljud med höga prestanda

För en bekvämare livsstil
• Med stöd för Bluetooth2.1+ mobila EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP-enheter
• Para ihop med din NFC-aktiverade enhet med en enda tryckning
• Välj mellan sladdanslutet eller trådlöst lyssnande

Utformad för långvarig komfort
• Naturlig komfort med lyxiga formbara FloatingCushions
• Design med lätt och smalt huvudband

Slipp krånglet
• Användarvänliga smarta kontroller för musiklyssnande och telefonsamtal



 Lyxiga FloatingCushions

Den innovativa, lyxiga FloatingCushions-
designen ger komplett automatisk 
kuddjustering i flera riktningar, utan traditionell 
C-gångjärnskonstruktion. Det optimerar 
stabilitet genom att tryck appliceras jämnt på 
huvudet och öronen och skapar en bekväm 
passform.

Digital förbättring

Stark, överlägsen bas med högtalarelement 
med höga prestanda och digital förbättring.

Enkel NFC-ihopparning
Para ihop med en NFC-aktiverad enhet utan 
ansträngning. Förbi är tiden med komplicerad 

ihopparning av trådlösa hörlurar. Vår nya NFC-
teknik är användarvänlig och enkel att använda, 
med ihopparning med en tryckning för NFC-
aktiverade smarta enheter.

Design med lätt och smalt huvudband

Designen med lätt och smalt huvudband gör 
dessa hörlurar perfekta för utomhusbruk och 
gör att de inte känns, inte ens efter flera 
timmars användning.

Smarta kontroller

Växla enkelt mellan musik och samtal med 
smarta kontroller (volym-, spår- och 
växlingskontroll).

Överlägsna högtalare

Element med 40 mm precision och 
neodymmagneter ger ett ljud med fyllig bas och 
hög prestanda.

Sladdanslutet eller trådlöst

Använd som en trådlös hörlur eller anslut 
direkt med en 3,5 mm-kontakt.
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Ljud
• Frekvensomfång: 18–21 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB
• Högtalardiameter: 40 mm

Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 2.1 +EDR
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Tillbehör
• Ljudkabel: 1,2 m ljudkabel för användning i 

flygplansläge
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla mellan 
samtal och musik

• Volymkontroll

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 72486 8
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,1 tum

• Bruttovikt: 0,328 kg
• Bruttovikt: 0,723 lb
• Nettovikt: 0,185 kg
• Nettovikt: 0,408 lb
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Teckenfönster
• Taravikt: 0,143 kg
• Taravikt: 0,315 lb
• Typ av hyllplacering: Båda

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Batterivikt: 10,6 g
• Laddningsbar
• Uppspelningstid: 9 tim
• Standby-tid: 200 tim.
• Samtalstid: 9 tim

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,886 lb
• Bruttovikt: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72486 5
• Yttre kartong (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 10 x 8,2 x 8,8 tum
• Nettovikt: 1,224 lb
• Nettovikt: 0,555 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,662 lb
• Taravikt: 0,754 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,9 x 7,0 x 2,8 tum
• Produktens mått (B x H x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Vikt: 0,14 kg
• Vikt: 0,309 lb
•
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