Delock Bluetooth 5.0-hörlurar Over-Ear vikbara med inbyggd
mikrofon och intensiv bas, upp till 20 timmars speltid
Beskrivning
Bluetooth-hörlurar från Delock som är utvecklade för
trådlös uppspelning av HiFi-stereoljud. Tack vare den
inbyggda mikrofonen passar hörlurarna även för
telefonsamtal, Skype, videokonferenser eller för
onlinekurser.
Strålande ljudupplevelse
De 40 mm-hörlurarnas ljuddrivenheter erbjuder kristallklart
ljud samt även intensiv bas för en premium ljudupplevelse.
Bekvämt att använda
Hörlurarna har ett mjukt och vadderat hjässband. De
ultralätta och mjuka öronkuddarna täcker öronen optimalt.
Tack vare hörlurarnas låga vikt som är endast ca 228
gram är de otroligt lätta och erbjuder därför maximal
komfort även vid längre användning. Hjässbandet kan
justeras efter huvudstorlek och öronkåporna kan anpassas
individuellt till huvudet.
Trådlös eller med stereojackkabel
Hörlurarna kan användas trådlöst eller med den
medföljande 3,5 mm stereojackkabeln. Dessutom ingår
även en stereojackadapter för att använda hörlurarna på
flygplan.
Lång uppspelningstid
Det inbyggda 400 mAh uppladdningsbara batteriet
erbjuder upp till 20 timmars speltid samt ca 120 timmar
standbytid. Inom ca 2 timmar kan hörlurarna laddas fullt
via snabbladdningen. Hörlurarna kan även användas med
ett tomt batteri med en jackkabeln.
Snabb uppkoppling
Tack vare Bluetooth V 5.0-standarden erbjuder hörlurarna
en snabb och energisnål anslutning till alla typer av
Bluetooth-aktiverade enheter inom en radie på upp till 10
meter.
Hopvikbar design
Hörlurarna kan vikas ihop kompakt för enklare transport.
Specifikationer
• Anslutning:
1 x 3,5 mm 4-stift stereokontakt hona (AUX-In)
1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
• Multifunktionsknappar:
Nästa spår / Föregående spår - volym upp / volym ner
På / Av - Spela upp / Pausa
• Bluetooth standard V 5.0
• Klass 2, användningsområde upp till 10 meter
• Stöd för Bluetooth-profilen: A2DP, AVRCP, HFP
• Stöd för ljudavkodare: AAC, SBC
• Känslighet: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
• Ljuddrivenhet Ø: 40 mm
• Inbyggd mikrofon
• Uppspelningstid: upp till 20 timmar
• Laddningstid: ca 2 timmar
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• LED indikator: blå / röd
• 400 mAh uppladdningsbart Li-Poly-batteri (inbyggt)
• Vikt: ca. 228 g
• Färg: svart
Systemkrav
• Enhet med Bluetooth-gränssnitt och Bluetooth A2DP-profil
Paketets innehåll
• Hörlurar
• Kabel 3,5 mm stereojack hane till 3,5 mm stereojack hane, längd: ca 1,20 m
• Kabel USB Typ-A hane till USB Typ Micro-B hane, längd ca 0,68 m
• Reseadapter 2 x monoplugg till stereojack hona (för flygplan)
• Bruksanvisning
Bilder
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General
Specifikationer:

Bluetooth standard V 5.0

LED indikator:

1x

Interface
Inmatning:

1 x USB 2.0 typ Micro-B, hona
1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (AUX-In)

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Spänning:

400 mAh rechargeable Li-Poly battery (built-in)

Sensibility:

95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW

Support:

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP
Audio decoders: AAC, SBC

Physical characteristics
Weight:

228 g

Färg:

svart

LED färg:

röd
blå

© 2022 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare.
Tryckfel, ändringar och fel undantagna.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
27181

3/3
25.05.2022

