Viva-voz e alto-falante móvel com tecnologia
sem fio Bluetooth®

Bluetooth®

Cancelamento de Tempo de conversação
ruído e redução
de até 17 horas
de eco

ano garantia

limitada

Conecta 2 dispositivos
simultaneamente

Ligações viva-voz, não importa aonde a vida o leve
Klip Xtreme introduz o VisorVox, um viva-voz móvel para o seu
carro, deixando você falar no celular sem o uso das mãos e
controlar seu smartphone e, ao mesmo tempo, focado na estrada.
Contém um alto-falante grande de 2 watts para uma voz incrivelmente realista, ele também é capaz de tocar músicas em stream,
reproduzir direções de GPS e podcasts automaticamente quando
não estiver em uma ligação. Extremamente fácil de usar, esse
alto-falante móvel se encaixa na pala de sol do seu veículo e fica
convenientemente fora de sua visão. Ele é muito leve e compacto,
você pode simplesmente colocá-lo em seu bolso ou em uma bolsa
quando sair do carro. Essa solução de viva-voz é ótima também
para sua residência, para seu escritório, para o seu veículo ou para
seu próximo destino, seja ele qual for!
Destaques
• Tecnologia de cancelamento de ruídos e eco que capta sua voz, mas nada
além disso
• Sensor embutido que liga o alto-falante quando estiver em modo de espera
• Conecta a dois dispositivos ao mesmo tempo e lhe permite receber chamadas
em qualquer um dos dois
• Ele toca música utilizando os aparelhos que estão ativos e emparelhados
• Botões específicos para atender, finalizar e recusar chamadas. Botões para chamar
o último número discado, controles de volume e funções de autoemparelhamento
• A bateria longa vida oferece até 17 horas de conversação e 30 dias em modo
de espera
• Carregador para o carro com um cabo de USB adicional, permite que você deixe
seu dispositivo carregado e preparado
• Bluetooth 4.1

www.klipXtreme.com

Klip Xtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. A marca Bluetooth® é de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Qualquer
menção de tal destina-se apenas para fins de identificação e, portanto, não deve ser interpretado como um pedido
para qualquer um ou todos os direitos relativos a essas marcas. Fabricado na China.
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Especificações
• Tipo
• Potência máxima (RMS)
• Tempo máximo de conversação
Tempo em modo de espera
Alto-falante
• Unidade de condução
• Potência máxima (RMS)
• Frequência
• Impedância
• Sensibilidade
• Relação sinal-ruído
Microfone
• Diretividade
• Frequência
• Impedância
• Sensibilidade
Conectividade
• Tipo de conexão
• Sem fio frequência RF
• Alcance sem fio
Bateria
• Tipo de bateria
• Tempo de carregamento da bateria
• Tempo de funcionamento da bateria
• Bateria em modo de espera
• Método de recarga da bateria
Informações adicionais
• Dimensões
• Peso
• Comprimento do cabo do carregador
• Garantia

Viva-voz e alto-falante sem fio
2W
17 horas
Até 30 dias com o sensor auto on/off
40mm
2W
560Hz-20kHz
4Ω
91dB
>88dB
Omnidirecional
100Hz-10kHz
2,2k Ω
40±3dB
Bluetooth
2.4GHz-2.480GHz
10 m
Bateria 1000mAh lithium-ion
3 horas
17 horas
Até 30 dias
Micro-USB DC 5V
100x58x30mm
90g
80 cm
Um ano
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