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eadphone nirkabel over-ear dengan peredam bising aktif
ngarkan musik yang diputar tanpa terganggu suara hujan di luar. Anda bisa mengendalikan fungsi 

redam Bising Aktif di headphone nirkabel over-ear ini untuk menyesuaikan dengan situasi di sekitar 

da. Dengan waktu putar 30 jam dan pengisian daya yang cepat nan fleksibel, perjalanan Anda terjamin 

nyenangkan

Suara jernih. Trendi. Tahan lama
• Peredam Bising Aktif (ANC/Active Noise Canceling). Bebaskan diri Anda dengan musik tanpa 

gangguan
• 30 jam waktu putar atau waktu bicara (25 jam jika ANC aktif)
• Desain lipat mendatar dan desain lipat ringkas. Penyimpanan mudah
• Headband lembut yang dapat disesuaikan. Bantalan ear-cup lembut

Nikmati alunan suara prima
• Driver akustik neodimium 40 mm. Suara mendetail
• Audio Resolusi Tinggi. Dengarkan tiap detail
• Port kabel line-in untuk mendengarkan dengan kabel

Dari daftar putar fokus hingga panggilan penting
• Pengisian sangat cepat. Isi daya selama 5 menit dan dapatkan 2 jam waktu putar
• Pengisian Cepat. Isi daya selama 15 menit dan dapatkan 6 jam waktu putar
• Kontrol sentuh. Usap, ketuk, dan tekan agar mudah dikontrol
• Google Assistant. Kelola hidup Anda di mana saja



 Di semua perjalanan. 30 jam waktu 
putar
Headphone ini siap menemani Anda dalam perjalanan 
ke mana pun. Satu kali pengisian daya hanya 
memerlukan waktu 2 jam. Anda mendapatkan 30 jam 
waktu putar (atau waktu bicara) jika ANC nonaktif, 
dan 25 jam jika ANC aktif. Tersedia dua tingkat 
pengisian daya cepat--Pengisian Sangat Cepat dan 
Pengisian Cepat-- yang memberi Anda 2 atau 6 jam 
waktu putar tambahan.

Musik. Atau keheningan.
Tepis semua gangguan dengan Peredam Bising Aktif. 
Redam suara kereta atau kantor yang sibuk dengan 
satu sentuhan tombol. Saat bepergian, Anda juga 
dapat menikmati alunan musik sembari 
mendengarkan hiruk pikuk jalanan dengan Mode 
Kesadaran.

Kenyamanan yang sempurna
Driver akustik neodimium yang disetel dengan 
sempurna memberikan suara bass yang dalam dan 
frekuensi midrange yang jernih saat memainkan 
daftar putar dan podcast favorit. Bantalan ear-cup 
yang lembut menutup seluruh telinga Anda sehingga 
meredam kebisingan di luar secara pasif. 
Headbandnya ringan, mudah disesuaikan, dan lembut: 
tidak akan tersangkut di rambut Anda.

Desain fleksibel
Headphone nirkabel ini dilengkapi ear-cup lembut 
yang dapat dilipat dengan rapi dalam dua konfigurasi. 
Anda dapat melipatnya secara mendatar agar mudah 
disimpan dalam laci kantor atau kantong pembawa 
yang disertakan. Atau Anda dapat melipatnya secara 
mendatar dan ke dalam agar ringkas dan pas disimpan 
di saku dan tas.

Audio Resolusi Tinggi
Denting piano. Gemuruh musik rock. Apa pun selera 
Anda, headphone Audio Resolusi Tinggi ini 
memungkinkan Anda menikmati lantunan setiap 
nada. Saat dihubungkan ke sumber Resolusi Tinggi, 
Anda akan mendapatkan manfaat penuh dari audio 
lossless yang direkam pada sample rate yang lebih 
tinggi dari CD—untuk suara cemerlang seperti 
aslinya.

Cerdas. Dengan satu sentuhan.
Kontrol volume dengan mengusap ke atas atau ke 
bawah pada panel kontrol sentuh rangka telinga. 
Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan 
Peredam Bising Aktif dengan sekali ketuk. Atau 
gunakan Mode Kesadaran agar suara di sekeliling 
Anda lebih terdengar selagi memutar musik. 
Mikrofon internal dengan peredam echo menjaga 
suara tetap jernih saat Anda berbicara.

Hei Google!
Kelola hidup Anda tanpa mengeluarkan ponsel. 
Cukup sentuh headband untuk mengaktifkan Google 
Assistant. Anda dapat memintanya untuk membuka 
kalender, membaca notifikasi dari ponsel, menelepon 
atau mengirim pesan ke teman, mengelola daftar 
putar, dan banyak lagi.
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Suara
• Impedansi: 16 Ohm
• Diameter speaker: 40 mm
• Kepekaan: 90 dB
• Jangkauan frekuensi: 7 - 40 000 Hz
• Input daya maksimum: 30 mW
• Diafragma: PET
• Tipe magnet: Neodymium

Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Format 

Streaming: SBC
• Versi Bluetooth: 5,0
• Jangkauan maksimal: Hingga 10 m

Nyaman
• Manajemen Panggilan: Panggilan Ditahan, Beralih 

antara 2 panggilan, Jawab/Akhiri Panggilan, Tolak 
Panggilan, Beralih antara panggilan dan musik

Desain
• Warna: Hitam

Daya
• Jenis baterai: Li-Polymer
• Waktu pemutaran musik: 30 jam
• Dapat diisi ulang

• Waktu siaga: 160* jam
• Waktu bicara: 30 jam
• Waktu pengisian: 2 jam

Aksesori
• Kabel USB
• Adaptor pesawat
• Kabel audio
• Travel case
• Panduan cepat

Kardus Luar
• GTIN: 1 48 95229 10650 2
• Outer carton (L x L x T): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat kotor: 2,608 kg
• Berat tara: 1,774 kg
• Berat bersih: 0,834 kg

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 10650 5
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Berat kotor: 0,75 kg
• Berat bersih: 0,278 kg
• Berat tara: 0,472 kg
• Jenis kemasan: Kotak
•

Spesifikasi
Headphone over-ear nirkabel Audio Resolusi Tinggi
Driver/closed-back 40 mm Over-ear
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