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Dê potência aos graves

Para o seu telemóvel
Com altifalantes minúsculos de qualidade superior que fornecem um som rico, cristalino e 
com graves profundos. O microfone integrado capta a sua voz de forma nítida. Comando no 
fio para controlo do volume e de chamadas para uma comodidade adicional.

Concebido a pensar em si
• Comando no fio para controlo do volume e das chamadas
• Microfone sensível e fino para captar a sua voz com clareza
• Ficha de 3,5 mm extra para Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Desfrute de som de qualidade
• Saídas Turbo Bass para sons graves mais profundos e mais ricos
• O tubo acústico curvo proporciona som direccionado e preciso
• Isolamento de ruído excepcional para qualidade de som com volume baixo

O melhor conforto na utilização
• As características ergonómicas do design acústico em ângulo asseguram um ajuste natural
• As capas de silicone ultra-macias adaptam-se aos seus ouvidos com o maior conforto

Sempre pronto a partir
• Guia anti-emaranhamento
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior
• O design Flexi Grip resistente assegura uma ligação flexível e resistente



 Controlo do volume e das chamadas 
integrado no fio

Quer alterar o volume? Aceitar ou rejeitar 
uma chamada? O telecomando dispõe de 
controlos do volume e das chamadas. Com 
estes auscultadores, o controlo está na ponta 
dos seus dedos!

Microfone sensível e fino
Microfone sensível e fino para captar a sua voz 
com clareza

Conector de 3,5 mm extra
Conector estéreo de 3,5 mm extra para 
Nokia, Sony Ericsson e Samsung

Para graves mais profundos e mais ricos

As saídas Turbo Bass permitem a 
movimentação do ar para obter uma 
reprodução de alta fidelidade dos sons graves 
mais profundos e mais ricos.

Para som direccionado
O tubo acústico curvo foi desenhado de 
acordo com a curvatura do canal auditivo 
humano para que as ondas de som do 
altifalante sejam precisamente direccionadas 
para o tímpano com a definição mais elevada

Para o melhor som com volume baixo
Já não tem de aumentar o volume em locais 
ruidosos. O tubo acústico curvo e os 
auscultadores de isolamento perfeito cortam 
significativamente o ruído de fundo, 
proporcionando a mesma qualidade de som 
em definições de volume mais baixo e uma vida 
da bateria alargada.

Design de ajuste perfeito
A superioridade do design do modelo de 
acústica em ângulo (ligeira inclinação de 15 
graus inspirada na anatomia do ouvido 
humano) permite um ajuste natural e o 
máximo conforto.

Capas de silicone ultra-macias (3 
tamanhos)

As capas de silicone ultra-macias (3 tamanhos) 
adaptam-se na perfeição aos seus ouvidos, sem 
os pressionarem, mas cancelando o ruído 
indesejado

Guia anti-emaranhamento

Quando guarda os auscultadores, os cabos 
poderão enrolar-se se não forem guardados 
cuidadosamente. Isto dificulta a tarefa de 
arrumar os auscultadores e prepará-los para a 
utilização. Com esta solução, basta deslizar a 
guia em direcção aos auscultadores para 
manter os dois cabos juntos e minimizar a 
possibilidade de emaranhamento.

Cabo de 1,2 m
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.

Design Flexi-Grip

O material macio Flexi-grip que reveste o 
corpo dos auscultadores melhora o seu 
desempenho e aumenta a sua durabilidade. 
Protege a ligação dos fios contra potenciais 
danos associados à dobragem dos 
auscultadores e evita o contacto frequente 
com os dedos do utilizador durante a 
colocação e remoção.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 23 500 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Tipo: Dinâmica
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 10 mm
• Entrada máxima de corrente: 15 mW

Conectividade
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Microfone: Microfone incorporado
• Compatível com:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tipo de cabo: OFC
• Ligação de Cabo: dois paralelos, simétrica
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: banhado a ouro

Comodidade
• Controlo do volume

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

9,6 x 17,4 x 3,2 cm
• Peso líquido: 0,0132 kg
• Peso bruto: 0,0622 kg
• Tara: 0,049 kg
• EAN: 69 23410 70899 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

41,8 x 20,5 x 17,9 cm
• Peso líquido: 0,3168 kg
• Peso bruto: 2,017 kg
• Tara: 1,7002 kg
• EAN: 87 12581 59520 3
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

19,8 x 10,2 x 16,5 cm
• Peso líquido: 0,0792 kg
• Peso bruto: 0.448 kg
• Tara: 0,3688 kg
• EAN: 87 12581 59522 7
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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