Täysin Langattomat Bluetooth®-Kuulokkeet | 6 Tunnin
Toistoaika | Ääniohjaus | Kosketusohjaus | Pitkä Rakenne |
Latauskotelo | Valkoinen
General information

Nauti musiikin suoratoistosta ja puheluista näillä Nedis®merkin täysin langattomilla Bluetooth® 5.0 -kuulokkeilla,
joissa on ääniohjaus. Kuulokkeiden mukana toimitetaan
latauskotelo, jonka avulla kuulokkeiden lataaminen on
helppoa ilman johtoja. Näiden täysin langattomien
kuulokkeiden käyttöaika on jopa 6 tuntia, ja latauskotelolla
kuulokkeet voi ladata täyteen 3 kertaa. Pienet,
halkaisijaltaan 8 mm olevat elementit tuottavat
erinomaisen äänenlaadun. Pitkä rakenne helpottaa
kuulokkeiden riisumista ja näyttää tyylikkäältä. Kuulokkeet
ovat yhteensopivia Google Assistant- ja Siri-sovellusten
kanssa, joten niiden avulla voit esimerkiksi laittaa musiikin
soimaan, kysyä ajo-ohjeita, tehdä verkkohakuja ja monia
muita nykyajan älylaitteiden täyteiseen elämään kuuluvia
toimia. Kosketusohjauspainikkeet takaavat erinomaisen
käyttökokemuksen. Korvanappeja on saatavilla kolmea eri
kokoa, joista löytyy sopiva pari jokaiselle käyttäjälle ja
jokaiseen tarpeeseen.

Features
Sales information
• Täysin langaton rakenne - ei sotkeutuvia johtoja

Order code:

HPBT5055WT

• Toistoaika on jopa 6 tuntia, joten voit rauhassa

Product

Täysin Langattomat Bluetooth®-

kuunnella musiikkia tai soittaa puheluita

description:

Kuulokkeet | 6 Tunnin Toistoaika |

• Kosketusohjaus - voit hallita kuulokkeitasi helposti

Ääniohjaus | Kosketusohjaus | Pitkä

sormella napauttamalla

Rakenne | Latauskotelo | Valkoinen

• Latauskotelo - kuulokkeet voi ladata täyteen kolme

Packaging:

Lahjapakkaus lukituksella

kertaa

Brand name:

Nedis

• Nopea yhteyden muodostaminen ja pariliitos muodostaa yhteyden ja pariliitoksen automaattisesti
ensimmäisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen
• Sisäänrakennettu mikrofoni handsfree-puheluita varten
• Bluetooth® 5.0 -tekniikka takaa vakaan, häiriöttömän
yhteyden
• Integroitu kosketusohjaus - voit keskeyttää tai aloittaa
musiikin toiston, vastata puheluihin, peruuttaa tai ohittaa

Quantity

puheluita tai käyttää ääniohjausta

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

• Lataaminen kestää vain 1,5 tuntia, jolla saat 6 tuntia
käyttöaikaa
• Akun lataustason merkkivalo - latauskotelo ilmaisee
akun varaustason merkkivalon avulla

LxWxH (mm)

Weight

Specifications
Väri:

Valkoinen

Materiaali:

Plastic

Mikrofoni:

Sisäänrakennettu mikrofoni

Äänilähtö:

Stereo

Virtapistoke:

USB

Built-In Lithium-Ion
Täysin Langattomat
Bluetooth®-Kuulokkeet | 6 Tunnin
Bluetooth

Pariston tyyppi:
Liitäntä:

Power rating:
5V1A
Toistoaika
|
Ääniohjaus
| Kosketusohjaus | Pitkä Rakenne |
Tuloliitäntä:
1x USB-C™

Latauskotelo | Valkoinen

Taajuusvaste:

20 Hz...20 kHz (±3 dB)

Transmission power:

4 dBm

True Wireless Stereo (TWS):

Kyllä

Latausaika:

1.5 h

Kuulokkeiden tyyppi:

In-Ear-Kuulokkeet

Herkkyys:

110 dB

Maksimi Peliaika:

6 hrs

Impedanssi:

16 Ohm

Taajuusalue:

2402 - 2480 MHz

Bluetooth-versio:

v5.0

Kaiutinelementin koko

8 mm

(tuumaa):
Travel Case:

No

Number of recharges:

3

Charging case capacity:

400 mAh

Akun kapasiteetti:

65 mAh

Package contents

Langattomat kuulokkeet
Latauskotelo
USB-latauskaapeli
3 paria nappikuulokkeita (S/M/L)
Pika-aloitusopas

