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Hoofdtelefoon: Sony WI-C400 Zwart
Kabelbeheer
Berg de kabel knoopvrij op en houd deze netjes op zijn plaats
met de kabelafsteller en -stopper, zodat u er geen last van
hebt.
Nekband trilt bij inkomende oproepen
Uw nekband gaat trillen als u wordt gebeld, dus u mist niets
meer.
Eenvoudige bediening met knoppen
Gebruik de knoppen voor afspelen, stoppen, nummers
overslaan en het volume aanpassen. U kunt er ook op
drukken om de spraakondersteuningsfunctie van uw
smartphone te activeren of handsfree te bellen.

Eigenschappen:

€ 70,Geniet van geluid van hoge kwaliteit, uit een draadloze
hoofdtelefoon met kleuren die bij uw persoonlijke stijl passen.
NFC One-Touch voor directe connectiviteit
Dankzij Near Field Communication- (NFC) en
BLUETOOTH®-technologie behoren kabelverbindingen en
ingewikkelde instellingen tot het verleden. U hoeft alleen uw
apparaat met NFC-functionaliteit tegen de hoofdtelefoon te
houden voor een snelle, naadloze verbinding, en u bent klaar
voor het streamen van uw muziekcollectie. Geen NFC? Geen
probleem. Maak verbinding via Bluetooth® en u bent er
helemaal klaar voor.

Hi-res audio

nee

Akoestisch systeem

Gesloten

Bluetooth

ja

Frequentiebereik

8 - 22000 Hz

Gewicht

35 g

Ingebouwde microfoon

ja

Oplaadtijd

4,5 u

USB-aansluiting

ja

Volumeregeling

ja

Actieve ruisonderdrukking

nee

Type hoofdtelefoon

In-ear

Maximale batterijduur

20 uur

Draadloos

ja

Luister langer met een batterijlevensduur tot wel 20 uur
Perfect voor onderweg of als u de hele dag van uw muziek wilt
genieten. Als de batterij volledig is opgeladen, hebt u
maximaal 20 uur aan muziek of spreektijd.
Vier kleurenvariaties
De hoofdtelefoon is leverbaar in zwart, rood, blauw of wit.
Nekband voor de hele dag luisteren
De lichte nekband is gevormd voor comfort, zodat u de
hoofdtelefoon de hele dag kunt dragen met de oordopjes op
hun plaats.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Vermeersch Hifi TV BVBA BTW 0464386906
19/11/2019 00:29:44

Pag. 1/1

