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Auscultadores

Diafragmas de 6 mm/posterior
fechada
Bluetooth®
Branco

SHB2505WT

Não pare a música
Tudo melhora quando tem as suas músicas consigo. Estes auriculares sem fios True oferecem-lhe
um som excelente e até 20 horas de reprodução com o estojo de carregamento portátil. Prima
duas vezes o botão multifunções para ativar o assistente de voz do telemóvel.
Prontos a utilizar. Até 20 horas de reprodução.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes
• Estojo de carregamento portátil. Vários carregamentos no seu bolso
• Obtenha até 20 horas de reprodução e 14 horas de conversação
• Modo mono para quando pretender deixar um ouvido livre
Sensação e aspeto fantásticos.
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo
• Abas laterais macias em borracha. Confortáveis e seguras.
• Almofadas em tamanho pequeno, médio e grande para uma adaptação perfeita
Emparelhamento fácil. Controlo de voz.
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
• Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas
• Premir duas vezes o botão ativa o assistente voz do seu telemóvel
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Auscultadores

Diafragmas de 6 mm/posterior fechada Bluetooth®, Branco

Especificações

Destaques

Conetividade

• Microfone: Microfone incorporado
• Perfis Bluetooth: AVRCP, A2DP, Mãos livres, HFP,
HSP
• Versão Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: Up10 m

• Embalagem interior (C x L x A):
17,8 x 12,8 x 10,4 cm
• Peso bruto: 0,4 kg
• Tara: 0,262 kg
• GTIN: 2 48 95229 10048 4
• Peso líquido: 0,138 kg

Dimensões do produto

Acessórios

• Manual de início rápido
• Cabo USB

Com o estojo de carregamento portátil, estes
auriculares não o irão desapontar. Pode obter até
três horas de reprodução ou conversação com um
único carregamento. Se sair com o estojo
totalmente carregado, usufrui de 9 horas adicionais
ao longo de vários carregamentos. Basta introduzir
os auriculares no estojo sempre que necessitem de
ser carregados. Um carregamento completo demora
1,5 horas.

Dimensões da embalagem

Funcionalidades

Confortáveis e seguros

• Dimensões do produto (L x A x P):
4,1 x 6,5 x 3,6 cm
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 15 x 4 cm
• Peso bruto: 0,12 kg
• Peso líquido: 0,046 kg
• Tara: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10048 0

Embalagem exterior

• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A):
37 x 27 x 23,5 cm
• Peso bruto: 4,2 kg
• Tara: 3,096 kg
• GTIN: 1 48 95229 10048 7
• Peso líquido: 1,104 kg

Embalagem interior

• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada,
Chamada em Retenção, Microfone sem som,
Rejeitar Chamada, Alternar entre 2 chamadas

Potência
•
•
•
•

Tipo de pilha: Iões de lítio
Tempo de reprodução de música: 5+15 hr
Tempo em espera: 80hr
Tempo conv.: 5hr

Som
•
•
•
•

Sistema acústico: Fechado
Diafragma: PET
Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
Tipo de magneto: NdFeB

Design

• Cor: Branco
•

• Número de embalagens para o consumidor: 3

Até 20 horas de reprodução.

Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um
conforto autêntico graças ao design leve e
confortável. As abas laterais macias em borracha
encaixam de forma segura por baixo da dobra do
ouvido externo. As almofadas de borracha amovíveis
permitem-lhe encontrar a adaptação do auricular
perfeita, criando um isolamento forte para que nada
lhe escape.

Som fantástico. Graves potentes.

Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm
proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes.
O tubo acústico oval maximiza o isolamento de
ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um
ouvido livre quando pretender manter-se atento ao
mundo à sua volta.

Botão multifunções.

Controle facilmente música e chamadas através do
botão multifunções. Não gosta da faixa atual?
Avance-a premindo durante uns segundos. Pretende
rejeitar uma chamada e continuar a ouvir música?
Um simples toque num botão e já está. O microfone
incorporado com cancelamento de eco mantem o
som nítido quando deseja falar.

Assistente de voz

Ative o assistente de voz do seu telemóvel premindo
duas vezes o botão. Peça à Siri ou ao Assistente
Google para criar a lista de música seguinte,
telefonar ou enviar mensagens a amigos, consultar a
meteorologia, e muito mais.

Emparelhamento de Bluetooth
inteligente

Os auriculares estão prontos para emparelhar assim
que os retira do estojo. Após o emparelhamento, os
auriculares memorizam o último dispositivo com o
qual foram emparelhados.
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