Fuldt trådløse Bluetooth®-øretelefoner | 6 timers spilletid |
Stemmestyring | Touchkontrol | Langt Design | Opladeretui
| Hvid
General information

Nyd streaming af musik og telefonopkald med disse
Nedis® trådløse Bluetooth® 5.0 øretelefoner med
stemmestyring. De leveres med et opladeretui til nem
opladning uden ledninger. Disse fuldt trådløse
øretelefoner har en afspilningstid på op til 6 timer, og
opladeretuiet giver dig yderligere 3 fulde opladninger. De
små drivere med en diameter på 8 mm sikrer
fremragende lydkvalitet. Et langt design gør det nemt at
tage dem ud efter behov og får dig til at skille dig ud. De
er kompatible med Google Assistent og Siri, så du kan
bede dem om at starte musikken, spørge om vej, få
onlineoplysninger og mange andre ting. Det gør disse
hovedtelefoner perfekt til dit smart-liv.
Touchkontrolknapper giver dig den ultimative
brugeroplevelse. Øretelefonerne fås med ørepropper i 3
forskellige størrelser, der sikrer en perfekt pasform til
enhver bruger og anvendelse.

Features

• Helt trådløst design - intet behov for kabler

Sales information

• Maksimal afspilningstid på op til 6 timer - så du kan

Order code:

HPBT5055WT

afspille musik eller foretage telefonopkald

Product

Fuldt trådløse Bluetooth®-øretelefoner | 6

• Touchkontrol - giver dig mulighed for nemt at styre dine

description:

timers spilletid | Stemmestyring |

øretelefoner med fingerspidserne

Touchkontrol | Langt Design | Opladeretui

• Opladeretui - det giver yderligere 3 fulde opladninger af

| Hvid

øretelefonerne

Packaging:

Giftbox with eurolock

• Øjeblikkelig tilslutning og parring - forbinder og parrer

Brand name:

Nedis

automatisk efter den indledende parring
• Indbygget mikrofon - til håndfrie opkald
• Bluetooth® 5.0 trådløs teknologi giver en stabil og
interferensfri forbindelse.
• Integreret touchkontrol - pause/afspil musik,
besvar/annuller/ignorerer opkald, eller brug stemmestyring
• Opladning tager kun 1,5 timer - giver dig 6 timers
spilletid

Quantity

• Indikator for batteriniveau - opladeretuiet indikerer, om

1

50 mm

175 mm

80 mm

145 g

10

180 mm

190 mm

270 mm

1564 g

40

375 mm

220 mm

565 mm

6930 g

batteriet er fuldt opladet eller ikke via LED-lys

Specifications
Farve:

Hvid

Materiale:

Plastic

LxWxH (mm)

Weight

Lydoutput:

Stereo

Stik:

USB

Mikrofon:

Indbygget mikrofon

Batteri type:

Built-In Lithium-Ion

Tilslutning:

Bluetooth

Power rating:

5V1A

Tilslutninger indgang:

1x USB-C™

Frekvensgang:
20 Hz...20 kHz (±3 dB)
Fuldt
trådløse Bluetooth®-øretelefoner
| 6 timers spilletid |
Transmission power:
4 dBm
Ægte trådløs stereo (TWS):
Stemmestyring
| Yes
Touchkontrol | Langt Design | Opladeretui
Ladningstid:
1.5 h
Hovedtelefoner typer:

In-ear

Følsomhed:

110 dB

Maksimal Play Time:

6 hrs

Impedans:

16 Ohm

Frekvensområde:

2402 - 2480 MHz

Bluetooth udgave:

v5.0

driver Størrelse:

8 mm

Travel Case:

No

Number of recharges:

3

Charging case capacity:

400 mAh

batterikapacitet:

65 mAh

Package contents

Trådløse øretelefoner
Opladeretui
USB-opladerkabel
3 x ørepropper (S/M/L)
Lynvejledning
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