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Ασύρματα ακουστικά με 
ήχο υψηλής ανάλυσης

Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
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λέγξτε τον θόρυβο
ύρματα ακουστικά ενεργής ακύρωσης θορύβου

ούστε τη μουσική σας, όχι τη βροχή. Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης 

ρύβου σε αυτά τα ασύρματα ακουστικά, ώστε να ταιριάζουν με την περίπτωσή σας. Με 30 ώρες 

όνο αναπαραγωγής και ευέλικτη γρήγορη φόρτιση, μπορείτε να ακούτε μουσική καθόλη τη 

ρκεια του ταξιδιού

Ωραία αίσθηση. Όμορφη εμφάνιση. Μεγάλη διάρκεια αναπαραγωγής
• Ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC). Βυθιστείτε στη μουσική χωρίς ενοχλήσεις
• 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ή ομιλίας (25 ώρες με ενεργή τη λειτουργία ANC)
• Αναδιπλούμενη σχεδίαση με μικρό μέγεθος. Εύκολη αποθήκευση
• Ρυθμιζόμενο και μαλακό στήριγμα κεφαλής. Μαλακά καλύμματα που αγκαλιάζουν το αυτί

Λατρέψτε ό,τι ακούτε
• Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. Λεπτομερής ήχος
• Ήχος υψηλής ανάλυσης. Ακούστε κάθε λεπτομέρεια
• Θύρα καλωδίου εισόδου για ενσύρματη ακρόαση

Από ειδικές λίστες αναπαραγωγής έως σημαντικές κλήσεις
• Γρήγορη φόρτιση. Φορτίστε για 5 λεπτά, απολαύστε χρόνο αναπαραγωγής 2 ώρες
• Γρήγορη φόρτιση. Φορτίστε για 15 λεπτά, απολαύστε 6 ώρες αναπαραγωγής
• Έλεγχος αφής. Σύρετε, πατήστε και πιέστε με το δάχτυλό σας για εύκολο έλεγχο
• Φωνητική υποβοήθηση. Προγραμματίστε τη ζωή σας εν κινήσει
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο



 30 ώρες χρόνος αναπαραγωγής σε 
κάθε ταξίδι
Αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά για κάθε ταξίδι. 
Μόνο με μία φόρτιση διάρκειας 2 ωρών, σάς 
προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής (ή χρόνο 
ομιλίας) έως 30 ώρες, με τη λειτουργία ενεργής 
ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, και 25 
ώρες με τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης 
θορύβου ενεργοποιημένη. Τα δύο επίπεδα 
γρήγορης φόρτισης προσφέρουν ακόμα 2 ή 6 
ώρες αναπαραγωγής αντίστοιχα.

Μουσική. Ή απόλυτη ησυχία.
Αφήστε τα όλα πίσω σας με τη λειτουργία ενεργής 
ακύρωσης θορύβου. Είστε στο τρένο ή έχει πολύ 
φασαρία στο γραφείο σας; Με ένα πάτημα στο 
περίβλημα των ακουστικών, δεν θα σας ενοχλεί 
κανένας ήχος. Εάν βρίσκεστε έξω, μπορείτε να 
επιλέξετε τη λειτουργία επίγνωσης, για να 
απολαμβάνετε τη μουσική σας και παράλληλα να 
ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.

Απόλυτα προσαρμοσμένη άνεση
Από λίστες αναπαραγωγής έως podcast, οι 
απόλυτα συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί 
νεοδυμίου παρέχουν βαθιά μπάσα και 
πεντακάθαρο ήχο μεσαίων συχνοτήτων. Τα 
μαλακά καλύμματα αγκαλιάζουν και εφαρμόζουν 
στο αυτί, αποκλείοντας τους εξωτερικούς 
θορύβους. Το στήριγμα κεφαλής είναι ελαφρύ, 
μαλακό και ρυθμίζεται εύκολα: αυτά τα ακουστικά 
δεν πρόκειται ποτέ να μπερδευτούν στα μαλλιά 
σας.

Ευέλικτος σχεδιασμός
Αυτά τα ασύρματα ακουστικά διαθέτουν μαλακά 
καλύμματα που διπλώνονται με δύο τρόπους. 
Μπορείτε να τα διπλώσετε επίπεδα, για 

αποθήκευση στο συρτάρι του γραφείου σας ή 
στην προστατευτική θήκη μεταφοράς. 
Διαφορετικά, μπορείτε να τα διπλώσετε επίπεδα 
και προς τα μέσα, για μικρότερο μέγεθος, ώστε να 
χωράνε στις τσέπες του παλτό ή σε τσάντες.

Ήχος υψηλής ανάλυσης
Ζωηρός ήχος πιάνο. Έντονη ροκ μουσική. Ό,τι κι 
αν σας αρέσει, τα ακουστικά με ήχο υψηλής 
ανάλυσης αφήνουν την κάθε νότα να σας 
διαπεράσει. Με μια ενσύρματη πηγή υψηλής 
ανάλυσης, θα απολαμβάνετε πάντα ήχο χωρίς 
απώλειες, ο οποίος έχει εγγραφεί σε υψηλότερο 
ρυθμό δειγματοληψίας σε σχέση με τα CD για 
εντυπωσιακά συναρπαστική απόδοση.

Έξυπνη λειτουργία, με ένα άγγιγμα.
Ελέγξτε την ένταση σύροντας προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω στον πίνακα ελέγχου αφής στο 
περίβλημα των ακουστικών. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου με ένα 
μόνο πάτημα. Διαφορετικά, επιλέξτε τη λειτουργία 
επίγνωσης για να ακούτε περισσότερους ήχους 
περιβάλλοντός ενώ απολαμβάνετε την αγαπημένη 
σας μουσική. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο με 
ακύρωση ηχούς διατηρεί τον ήχο καθαρό ενώ 
μιλάτε.

Φωνητική υποβοήθηση
Προγραμματίστε τη ζωή σας χωρίς το κινητό σας. 
Η Φωνητική υποβοήθηση ενεργοποιείται με ένα 
απλό άγγιγμα του στηρίγματος κεφαλής. 
Μπορείτε να ζητήσετε να ανοίξει το ημερολόγιο, 
να διαβάσει τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου σας, 
να καλέσει ή να στείλει μηνύματα στους φίλους 
σας, να διαχειριστεί τις λίστες αναπαραγωγής και 
πολλά άλλα.
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Προδιαγραφές
Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB
• Προσαρμογέας αεροπλάνου
• Καλώδιο ήχου
• Θήκη ταξιδιού

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 
Μορφή μετάδοσης: SBC

• Έκδοση Bluetooth: 5,0
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 μ.

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου
• Διαχείριση κλήσεων: Κλήση σε αναμονή, 
Εναλλαγή μεταξύ 2 κλήσεων, Απάντηση/
τερματισμός κλήσης, Απόρριψη κλήσης, 
Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων και μουσικής

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 30 ώρ.
• Επαναφορτιζόμενο
• Χρόνος αναμονής: 200*ώρες
• Χρόνος ομιλίας: 30 ώρες

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: PET
• Εύρος συχνοτήτων: 7 - 40000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 30 mW
• Ευαισθησία: 90 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 48 95229 11575 7
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

23,7 x 22,9 x 26 εκ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Μικτό βάρος: 2,608 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,774 κ.
• Μικτό βάρος: 5,750 lb
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

9,3 x 9,0 x 10,2 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 1,839 lb
• Καθαρό βάρος: 0,834 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,911 lb

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

21,5 x 25 x 7 εκ.
• EAN: 48 95229 11575 0
• Μικτό βάρος: 0,75 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,278 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,472 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

8,5 x 9,8 x 2,8 ίντσες
• Μικτό βάρος: 1,653 lb
• Καθαρό βάρος: 0,613 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,041 lb
•

* Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν
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