Cancelamento de Até 18 horas de
Ruído Ativo tempo de execução

Placid

Botões
de controle
incorporados

Fones de ouvido com cancelamento
de ruído ativo

Sobre a
orelha

Mãos
livres

Entrada auxiliar Compatível com
Bluetooth® 4.0
de 3,5 mm

Design dobrável

Especificações técnicas
Uma experiência sonora imersiva
em qualquer ambiente
Os fones de ouvido sem fios KNH-250 foram
concebidos com a tecnologia de cancelamento de
ruído ativo de alta qualidade, para que você possa
desfrutar de um excelente som, reduzindo o ruído
ambiente eficazmente no momento em que você
liga o Cancelamento de Ruído Ativo. Desfrute um
som impecável desses fones de ouvido feitos com
materiais de alta qualidade, que são leves e
duráveis para um ajuste mais confortável. Esses
fones de ouvido feitos para usar acima da orelha
são projetados para os modos com e sem fio, sem
comprometer a qualidade. Eles também possuem
uma bateria recarregável de íons de lítio que leva
apenas 3 horas pra recarregar e fornece até 13
horas de tempo de reprodução com o
Cancelamento de Ruído Ativo ativado. Ao adotar
os perfis avançados A2DP, AVRCP, HFP e HSP, eles
proporcionam o processo de streaming de música
sem fio de qualquer dispositivo compatível dentro
de um alcance de 10 metros da fonte de áudio. O
microfone embutido conveniente permite que
você receba chamadas claras, mesmo em
ambientes barulhentos. Assuma o controlo total
das suas chamadas e mergulhe em suas músicas
durante todo o dia, independentemente dos
ruídos ao seu redor.

klipXtreme.com

Destaques
• 30 mW de som muito rico e de alta fidelidade
fornecido através de drivers de grande abertura
com 40 mm
• Tecnologia Avançada de Cancelamento de Ruído
Ativo, O ANC, bloqueia o ruído ambiente
indesejado para que você possa se concentrar no
que deseja escutar
• Equipados com uma bateria de íons de lítio que
proporcionam até 18 horas de reprodução com
uma única carga e 13 horas com a função de
Cancelamento de Ruído Ativo acionada
• Fones de ouvidos dobráveis para fácil
portabilidade
• Os fones vêm com uma faixa de cabeça
ergonômica e ajustável, bem como almofadas
acolchoadas extramacias para uso confortável
durante todo o dia
• Eles permitem que você aproveite sua música
favorita ao conectar o cabo auxiliar de 3,5 mm e
ativar o ANC para uma experiência ainda mais
imersiva
• Controles embutidos completos e convenientes
para o recurso ANC e um botão multifuncional
para gerenciamento de energia, música e ligações
• O microfone embutido permite alternar facilmente
entre a reprodução de músicas e o atendimento de
ligações no modo mãos livres
• O design é elegante e leve complementado por
uma estrutura sólida feita de materiais de alta
qualidade

KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. O logotipo Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade
da Bluetooth SIG, Inc. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários. Qualquer menção a tal destina-se
apenas para fins de identificação e não deve ser interpretada como uma reivindicação de quaisquer direitos relativos a patrocínio
ou afiliação a essas marcas. Fabricado na China.

Fone de ouvido
Tipo

Redução ANC
Fator de forma
Unidade de condução
Potência máxima de saída
Frequência
Impedância
Sensitividade
Cor
Microfone
Fator de forma
Direção
Frequência
Impedância
Sensitividade
Controle de volume
Conectividade
Tipo de conexão
Perfis suportados
Frequência RF sem fio
Alcance sem fio
Botões
Bateria
Tipo de carregamento
Tipo
Capacidade
Tempo de carregamento
(ambos os fones de ouvido e
estojo)
Tempo de funcionamento

Tempo de espera
Additional features
Dobrável
Almofada acolchoada
À prova de suor
Dimensões
Peso do Produto
Comprimento do cabo
Garantia

KNH-250
Fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo com
tecnologia sem fio Bluetooth®
Até 22dB
Sobre a orelha
Ф40mm
30mW
20Hz-20.000Hz
32Ω±15%
105±3 dB/mW (S.P.L. a 1KHz)
Cinza metálico
Incorporado
Omnidirecional
20Hz-10KHz
32Ω
105dB a 1KHz
Sim
Compatível com Bluetooth® V4.0 e porta aux. De 3,5mm
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
2.402 – 2.480GHz
10m
Botão multifuncional (Ligue/Desligue,
Reproduzir/Pausar/Capacidade das mãos livres)
Volume+/Próxima faixa, Volume-/Faixa anterior
Porta de carregamento micro USB
Bateria de polímero de íons de lítio
3,7V CC/300mAh
3 horas
18 horas com o volume a 50% (Bluetooth ligado, ANC desligado)
12 horas com o volume a 100% (Bluetooth ligado, ANC desligado)
13 horas com o volume em 50% (ambos Bluetooth/ANC ligados
6 horas com o volume a 100% (ambos Bluetooth/ANC ligados)
200 horas
Sim
Material de alta qualidade
Sim
17,5x18,4x8,7cm
226g
Micro USB: 0,4m
Cabo auxiliar: 1,2m
Um ano

KNH-250

