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Hoofdtelefoon: Sony WF-SP700N Roze
aanpast aan uw oren. Bovendien zorgt de siliconen
steunfitting ervoor dat ze comfortabel op hun plaats blijven.
Diepere baslijnen met EXTRA BASS?
Boost uw beats én uw prestaties. Selecteer EXTRA BASS?
voor dreunende beats met krachtige lage tonen en de kracht
om door te gaan.
De perfecte instellingen met twee tikken op een knop
Kies uw favoriete geluidsinstellingen met Quick Sound
Settings in de Sony | Headphones Connect-app en selecteer
ze direct met twee tikken op de knop links opzij.
Eenvoudig handsfree bellen
Gesprekken klinken vloeiend met eenvoudig handsfree bellen.
Laat uw telefoon gewoon zitten, klik en spreek.
Veilig, beveiligd en met alle kracht die u nodig hebt
Met een volledig opgeladen hoofdtelefoon kunt u drie uur
luisteren. De compacte oplaadbehuizing houdt uw
hoofdtelefoon op zijn plaats en biedt nog eens twee keer drie
uur luisteren. Dat is dus negen uur muziek voor een hele dag
luisterplezier.

€ 200,Haal alles uit uw work-out met de compleet draadloze
WF-SP700N-hoofdtelefoon. Noise Cancelling-technologie
blokkeert alle afleidingen dus blijf gefocust, geniet in de
omgevingsgeluidsmodus van muziek en hoor de geluiden om
u heen.
Draadloze WF-SP700N-hoofdtelefoon met Digital Wireless
Noise Cancelling, Omgevingsgeluidsmodus, Bluetooth en
handsfree bellen.
Blijf op de hoogte met de omgevingsgeluidsmodus
De omgevingsgeluidsmodus houdt u geconcentreerd terwijl u
beweegt. Mix de muziek waar u van houdt, met de geluiden
van uw omgeving, geniet van uw favoriete nummers en hoor
nog steeds de stem van uw work-outvriend.
Gemaakt voor beweging
Deze comfortabele en stevige hoofdtelefoon kan alles aan.
Ja tegen muziek, nee tegen zweet
Dankzij de IPX4-classificatie en het beschermingsmateriaal
belemmeren waterdruppels en zweet deze hoofdtelefoon of
uw work-out niet.
U beweegt, uw hoofdtelefoon niet
Deze oordopjes zijn uitgebreid getest in echte work-outs en in
vier maten verkrijgbaar voor een stevige pasvorm die zich

Hoofdtelefoons worden slimmer met de Google Assistent
De WF-SP700N-hoofdtelefoon is na een update
geoptimaliseerd voor Google Assistant. Stel vragen en geef
opdrachten ? het is uw eigen persoonlijke Google, altijd klaar
om te helpen.

Eigenschappen:
Hi-res audio

nee

Akoestisch systeem

Gesloten

Bluetooth

ja

Bluetooth-versie

4.1

Draagwijze hoofdtelefoon

Oordopjes

Frequentiebereik

20 - 20000 Hz

Gewicht

15,2 g

Met 6,3 mm adapter

nee

NFC

ja

Oplaadtijd

1,5 u

USB-aansluiting

ja

Zweet- en weerbestendig

ja

3,5 mm aansluiting

nee

Actieve ruisonderdrukking

ja
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Type hoofdtelefoon

In-ear

Maximale batterijduur

35 uur

Draadloos

ja
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