Volledig draadloze Bluetooth® Oordopjes | 3.5 Uur
Afspeeltijd | Charging Case | Zwart
General information

Geniet van gestreamde muziek en voer heel gemakkelijk
telefoongesprekken met deze volledig draadloze
Bluetooth® 5.0-oordopjes van Nedis® met
spraakbediening. Deze volledig draadloze oordopjes
hebben een afspeeltijd van maximaal 3 uur en de
charging case biedt nog eens 3 extra volle ladingen.
Bovendien kun je muziek blijven luisteren via de batterij
kabel als de oordopjes leeg zijn. De kleine drivers met een
diameter van 7 mm bieden een uitstekende
geluidskwaliteit. Ze zijn compatibel met Google Assistant
en Siri, zodat je kunt vragen om je muziek te starten, om
routeaanwijzingen of online informatie op te zoeken, en
nog veel meer. Daardoor passen deze oordopjes perfect
bij je ‘smart’ leefstijl. De oordopjes worden geleverd met
ear tips in 3 verschillende maten, wat voor zorgt voor een
perfecte pas voor elk type gebruiker en toepassing.

Features

• Volledig draadloos design - geen gedoe met kabels
• Maximale afspeeltijd van 3.5 uur - muziek en

Sales information

telefoongesprekken

Order code:

HPBT5053BK

• Charging case - Deze case biedt 2 extra volle ladingen

Product

Volledig draadloze Bluetooth®

voor de oordopjes

description:

Oordopjes | 3.5 Uur Afspeeltijd |
Charging Case | Zwart

• Blijven gebruiken nadat de batterij leeg is - Gebruik
hiervoor de batterij kabel

Packaging:

Giftbox with eurolock

• Direct verbinding maken en koppelen - Na de eerste

Brand name:

Nedis

koppeling wordt automatisch verbinding gemaakt en
gekoppeld als je de oordopjes uit de charging case haalt
• Ingebouwde microfoon - voor handsfree bellen
• Bluetooth® 5.0-technologie - voor een stabiele,
storingsvrije verbinding
• Geïntegreerde bediening - Muziek pauzeren/afspelen,
oproepen beantwoorden/annuleren/negeren of
spraakbediening gebruiken

Quantity

• Opladen duurt slechts 2 uur - Voor een afspeeltijd tot

1

180 mm

50 mm

170 mm

155 g

16

170 mm

180 mm

420 mm

266 g

32

360 mm

210 mm

430 mm

6560 g

wel 3.5 uur
• Batterijniveau-indicators - De charging case geeft via de
LED’s het batterijniveau aan

Specifications
Kleur:

Zwart

LxWxH (mm)

Weight

Materiaal:

Plastic

Microfoon:

Ingebouwde Microfoon

Vermogen:

5 V 0.5 A

Geluidsweergave:

Stereo

Type stekker:

USB

Aansluiting:

Bluetooth

Type batterij:

Built-In Lithium-

Polymer
Volledig draadloze
Bluetooth® Oordopjes | 3.5 Uur
20 Hz...20 kHz (±3 dB)

Frequentiekarakteristiek:
Transmissievermogen:

4 dBm
Afspeeltijd
| Charging Case | Zwart
Ja

True Wireless Stereo (TWS):
Capaciteit batterij:

50 mAh

Type koptelefoon:

In-Ear

Impedantie:

16 Ohm

Laadtijd:

2 uur

Frequentiebereik:

2402 - 2480 MHz

Bluetooth®-versie:

v5.0

Reiskoffer:

No

Gevoeligheid:

90 dB

Aantal laadcycli:

2

Driver-grootte:

7 mm

Max. afspeeltijd:

3.5 uur

Capaciteit charging case:

320 mAh

Package contents

Draadloze oordopjes
Charging Case
Batterij Kabel
USB-oplaadkabel
3 paar oordopjes (S/M/L)
Snelstartgids

