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Hoofdtelefoon: Sony WH-CH700N Grijs
U kunt nog altijd handmatig verbinding maken via het menu
met instellingen van uw apparaat.
Luister de hele dag, en laad snel op
De hele dag muziek afspelen. De ingebouwde
lithium-ionbatterij levert maximaal 35 uur stroom (afhankelijk
van uw muziekinstellingen) en is oplaadbaar via USB. Snel
opladen levert 60 minuten afspeeltijd vanaf 10 minuten laden.
Hoor het allemaal dankzij drivers van 40 mm
Geniet optimaal van uw muziek dankzij de domedrivers van
40 mm, voor diepe bas en een breed frequentiebereik.
DSEE geeft uw digitale muziek meer detail
Geef de kwaliteit van uw gecomprimeerde muziekbestanden
een boost. Wanneer een originele muziekbron wordt
gecomprimeerd, gaan de hoge-frequentie-elementen verloren
die uw favoriete nummers detail en volheid geven. De Digital
Sound Enhancement Engine (DSEE) herstelt deze elementen
op getrouwe wijze, waardoor er hoogwaardig geluid ontstaat
dat dichter in de buurt van de oorspronkelijke opname komt.

€ 180,Geen draden, geen afleiding, alleen muziek. De
WH-CH700N-hoofdtelefoon met Wireless Noise Cancelling is
gemaakt voor lang luisteren onderweg. One Push Artificial
Intelligence Noise Cancelling (AINC) past zich aan uw
omgeving aan, zodat u ongewenste geluiden kunt
uitschakelen terwijl u reist.
Geen last van lawaai en draden
Luister zonder draden en blokkeer ongewenste
achtergrondgeluiden, luister alleen naar uw favoriete muziek
met digitale Wireless Noise Cancelling.

Uw instellingen aanpassen met Sony | Headphones
Connect-app
Stem uw hoofdtelefoon af op het perfecte geluid met de gratis
Sony | Headphones Connect-app voor Android en iOS. Pas
eenvoudig audioniveaus en digitale soundfield-modi aan met
een reeks voorinstellingen en aanpasbare EQ-instellingen
vanaf uw smartphone. Virtualphones-technologie (VPT)
simuleert geluid in clubs, zalen, arena's en buiten.
Bekabeld zodat u muziek kunt blijven luisteren
Blijf luisteren, ook al is uw batterij bijna leeg. Met de
meegeleverde kabel kunt u altijd en overal luisteren, of u kunt
de Wireless Noise Cancelling-modus verlengen voor tot 50
uur luistergenot.

One Push Wireless Noise Cancelling is ideaal voor op reis
Artificial Intelligence Noise Cancellation (AINC) analyseert
achtergrondgeluiden en stelt deze bij voor optimale prestaties
in vliegtuigen en andere lawaaierige omgevingen. Houd de
NC-knop op uw hoofdtelefoon ingedrukt om AINC te activeren.

NFC? One-Touch voor directe connectiviteit
Met Near Field Communication-technologie (NFC?) behoren
ingewikkelde instellingen tot het verleden. U hoeft alleen de
N-markering op de behuizing van uw apparaat met
NFC?-functionaliteit aan te raken voor een snelle,
probleemloze verbinding, en u bent klaar voor het streamen
van uw inhoud via Bluetooth®. Geen NFC?? Geen probleem.

Eigenschappen:
Akoestisch systeem

Gesloten

Bluetooth

ja

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

Vermeersch Hifi TV BVBA BTW 0464386906
19/11/2019 01:48:21

Pag. 1/2

Vermeersch Hifi TV BVBA
Vooruitgangstraat 3B, 8900 Ieper - 057 20 73 26
info@hifitvvermeersch.be - www.vermeerschhifitv.be

Bluetooth-versie

4.1

Draagwijze hoofdtelefoon

Hoofdband

Frequentiebereik

7 - 20000 Hz

Gevoeligheid

97 dB

Gewicht

240 g

Impedantie

48 ohm

Ingebouwde microfoon

ja

Kabellengte

1,2 m

Opvouwbare hoofdtelefoon

ja

NFC

ja

Oplaadtijd

7u

USB-aansluiting

ja

Volumeregeling

ja

Actieve ruisonderdrukking

ja

Type hoofdtelefoon

Over-ear

Maximale batterijduur

35 uur

Draadloos

ja
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