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ppelen met een simpele aanraking
gitale geluidsverbetering en superieure drivers zorgen voor dreunende bassen met 
lder geluid. De luxe FloatingCushions kunnen in alle richtingen worden gedraaid voor 
timaal luistercomfort met en zonder kabel

Eersteklas geluidskwaliteit
• Digitale verbetering onthult verborgen noten en nuances
• Superieure luidsprekers zorgen voor hoogwaardig geluid

Brengt gemak in uw leven
• Ondersteunt Bluetooth 2.1 + mobiele EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP-apparaten
• Koppel met één aanraking uw NFC-apparaat
• Keuze tussen luisteren via een kabel of draadloos

Ontworpen voor langdurig draagcomfort
• Een natuurlijke, aangename pasvorm dankzij het luxe geheugenschuim van de FloatingCushions
• Licht en slank hoofdbandontwerp

Geen gedoe meer
• Gebruiksvriendelijke, intelligente bediening voor muziek en oproepen



 Luxe FloatingCushions

Anders dan bij een traditionele C-
scharnierconstructie maakt het luxe 
FloatingCushions-ontwerp een automatische 
afstelling van de oorkussens in alle richtingen 
mogelijk. Dit optimaliseert de stabiliteit door 
de druk gelijkmatig over uw hoofd en oren te 
verdelen voor een aangename pasvorm.

Digitale geluidsverbetering

Diepe, superieure bastonen met hoogwaardige 
drivers en digitale verbetering.

Eenvoudig koppelen via NFC
Koppel probleemloos met elk NFC-apparaat. 
Het ingewikkelde koppelen van draadloze 

hoofdtelefoons is voorbij. Onze nieuwe NFC-
technologie is gebruiksvriendelijk en 
gemakkelijk om te gebruiken: met één 
aanraking koppelt u elk NFC-smart device.

Licht en slank hoofdbandontwerp

Het lichte en slanke hoofdbandontwerp maakt 
deze hoofdtelefoons perfect voor gebruik 
buitenshuis en zorgt ervoor dat u zelfs na 
urenlang gebruik niets merkt.

Intelligente bediening

Gemakkelijk schakelen tussen muziek en 
oproepen dankzij intelligente bediening (voor 
volume, nummers en overschakelen).

Superieure luidsprekers

40 mm precisiedrivers met neodymium-
magneten produceren een rijke bas en 
hoogwaardig geluid.

Bekabeld of draadloos

Gebruik als een draadloze hoofdtelefoon of 
sluit rechtstreeks aan met een 3,5 mm stekker.
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Geluid
• Frequentiebereik: 18 - 21.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 103 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm

Ontwerp
• Kleur: Wit

Connectiviteit
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 2,1 + EDR
• Maximumbereik: Maximaal 15 m

Accessoires
• Audiokabel: Audiokabel van 1,2 m voor gebruik in 

het vliegtuig
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, 
Schakelen tussen muziek en gesprekken

• Volumeregeling

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 72487 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8,0 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,1 inch
• Brutogewicht: 0,328 kg

• Brutogewicht: 0,723 lb
• Nettogewicht: 0,185 kg
• Nettogewicht: 0,408 lb
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Display
• Gewicht van de verpakking: 0,143 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,315 lb
• Type schap: Beide

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gewicht batterij: 10,6 g
• Oplaadbaar
• Afspeelduur van muziek: 9 uur
• Stand-bytijd: 200 uur
• Spreektijd: 9 uur

Omdoos
• Brutogewicht: 2,886 lb
• Brutogewicht: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72487 2
• Omdoos (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Omdoos (L x B x H): 10 x 8,2 x 8,8 inch
• Nettogewicht: 1,224 lb
• Nettogewicht: 0,555 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,662 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,754 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,9 x 7,0 x 2,8 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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