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ivers de alta tecnologia e aprimoramento digital que proporcionam graves potentes e nitidez sonora, 

m das FloatingCushions deluxe que permitem ajuste multidirecional dos fones de ouvido. 

finitivamente, esta é a escolha ideal para uma experiência sonora incrível (com ou sem fio).

Qualidade de som superior
• O aprimoramento digital revela notas e nuances ocultas
• Alto-falantes potentes que oferecem uma experiência sonora inigualável

Perfeito para você e seu estilo de vida
• FloatingCushions deluxe com espuma macia para um encaixe confortável
• Almofadas auriculares supermacias com isolamento acústico
• Alça fina integrada

Você ouvirá tudo nitidamente
• Recurso Digital Noise Reduction para chamadas mais nítidas.

Sem complicação
• Alterne, controle as faixas e o nível do volume com o microfone, facilitando a reprodução de 

músicas e realização de chamadas

Universal: funciona em dispositivos com tomada de 3,5 mm ou BT
• Como você preferir ouvir: com ou sem fio
• Compatível com Bluetooth estéreo HSP/HFP/A2DP



 Compatível com BT HSP/HFP
Bluetooth é uma tecnologia sem fio de padrão 
universal. Os dispositivos Bluetooth de diferentes 
fabricantes podem operar em conjunto usando perfis 
Bluetooth compartilhados. Os perfis HSP (Headset 
Profile) e HFP (Handsfree Profile) são necessários 
para que os headsets Bluetooth funcionem 
adequadamente. Se o celular for compatível com 
HSP ou HFP, o fone de ouvido funcionará 
perfeitamente.

Longas horas de conforto
Com as almofadas auriculares supermacias e 
elegantes, você pode usar os fones de ouvido pelo 
tempo que desejar, sem nenhum desconforto.

FloatingCushions deluxe
O design inovador de FloatingCushion desses fones 
de ouvido deluxe permite o ajuste automático 
multidirecional das proteções, dispensando o 
tradicional design articulado em formato de "C". Isso 
resulta em um design perfeito e máxima estabilidade 
com a aplicação uniforme de pressão na cabeça e nas 
orelhas do usuário, criando um nível sem 
precedentes em termos de conforto e encaixe.

Aprimoramento digital
Drivers de alta potência com aprimoramento digital 
que proporcionam graves extraordinários.

Alça fina
Alça fina integrada para maior praticidade

Controles inteligentes
Alterne facilmente entre músicas e chamadas com 
controles inteligentes (volume, faixa e alternância)

Com ou sem fio
Use como fone de ouvido wireless Bluetooth ou 
ouça suas músicas usando o plugue 3,5mm.
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Destaques
• Peso bruto: 1,379 kg •
Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 2.1 +EDR
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm
• Faixa máxima: Até 15 m

Som
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Intervalo de frequência: 18 - 21 000Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Entrada de energia máxima: 50 mW

Praticidade
• Gerenciamento de chamadas: Alterne entre 

chamadas e músicas, Atender/encerrar chamada, 
Recusar chamada, Discagem por voz, Rediscagem 
do último número, Microfone mudo

• Controle de volume

Acessórios
• Guia de início rápido: Guia de início rápido
• Cabo de áudio: Cabo de áudio de 1,2 m para o 

funcionamento no modo de vôo
• Cabo USB: Incluso para recarga

Alimentação
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Recarregável
• Peso da bateria: 10,6 g
• Tempo de reprodução de músicas: 9 h
• Tempo de espera: 200 h
• Tempo de conversa: 9 horas

Embalagem externa

• Peso bruto: 3,040 lb
• Embalagem externa (L x L x A): 

25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

10,0 x 8,2 x 8,8 polegadas
• Peso líquido: 0,624 kg
• Peso líquido: 1,376 lb
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,755 kg
• Peso da embalagem: 1,664 lb
• GTIN: 1 06 09585 22129 8

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 polegadas
• Peso bruto: 0,356 kg
• Peso bruto: 0,785 lb
• Peso líquido: 0,459 lb
• Peso líquido: 0,208 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
• Peso da embalagem: 0,326 lb
• Peso da embalagem: 0,148 kg
• UPC: 6 09585 22129 1

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7 x 2,8 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,309 lb
• Peso: 0,14 kg
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