Tranze

Recurso ANC de
Cancelamento
de Ruído Ativo

Sobre a orelha

Mãos livres

Até 16 horas
em execução

Botões de controle
incorporados

Estojo rígido
para o transporte

Fone de ouvido com cancelamento
ativo de ruído Compatível com Bluetooth®

Uma experiência auditiva premium,
distrações não serão permitidas
Equipado com a tecnologia de cancelamento de
ruído de classe mundial, o fone de ouvido permite
que você desfrute um excelente som, eliminando
totalmente o ruído ambiental no momento em
que você liga o ANC. Perfeito para viajar, trabalhar
ou caminhar em uma rua movimentada, ele é
projetado para ser usado com ou sem fio, sem
comprometer a qualidade. Você apreciará uma
experiência de áudio silenciosa que faz com que
cada nota soe impecavelmente toda vez que você
usar o fone de ouvido. Além disso, o microfone
embutido permite receber chamadas claras,
mesmo em ambientes com muito vento ou
barulhentos. O fone de ouvido foi aperfeiçoado
para dar conforto e garantir uma experiência
agradável de ouvir áudios do amanhecer ao
anoitecer, sem interrupções de qualquer tipo. Esse
fone de ouvido, conveniente e portátil, foi
concebido não só para poupar o espaço na sua
mesa, mas também para permitir que possam ser
levados na sua próxima viagem, pois ele vem em
um estojo rígido, feito de fibra de carbono, que
mantém o fone de ouvido protegido.

Destaques
• Acústica de alta definição fornecida por drivers
com grande abertura de 40 mm e de alta potência
• Tecnologia avançada de cancelamento de ruído
ativo ANC bloqueia distrações ambientais
indesejadas para que você possa se concentrar no
que deseja ouvir
• O status conveniente de 6 níveis da bateria indica
o nível de carga em tempo real
• Controles completos incorporados para
alimentação, recurso ANC, música e gerenciamento de chamadas telefônicas
• Equipado com uma bateria de íons de lítio que
proporciona reprodução de até 16 horas com uma
única carga
• O microfone embutido permite alternar
facilmente entre a reprodução de músicas e as
chamadas recebidas.
• Projetado para o conforto, vem com fone de
ouvido giratório de 90 graus e faixa ajustável para
a cabeça
• Almofadas ultramacias de couro sintético
fornecem alívio de pressão
• A estrutura de alumínio autêntico e a construção
de qualidade são realçadas pelo seu design
reforçado, elegante e leve
• Design dobrável para fácil portabilidade em seu
estojo protetor elegante de fibra de carbono

Especificações
Fone de ouvido
Tipo
Fator de forma
Redução ANC
Unidade de driver
Potência máxima de saída
Frequência
Impedância
Sensitividade
Cor
Microfone
Fator de forma
Diretividade
Frequência
Impedância
Sensitividade
Conectividade
Tipo de conexão
Frequência RF sem fio
Perfis de Bluetooth®
Alcance sem fio
Bateria
Tipo
O tempo de recarga
Tempo de execução
Informação adicional
Dimensões
Peso
Comprimento do cabo
Garantia

Fone de ouvido com cancelamento ativo de ruído
Sobre a orelha
Até 20dB
Ф40 mm
20 mW
20 Hz-20.000 Hz
32Ω ± 15%
105±3 dB/mW (S.P.L a 1 kHz)
Carvão
Embutido
Omnidirecional
20Hz-10.000 Hz
32Ω
105 dB a 1 kHz
Compatível com Bluetooth® e de 3,5mm
2.4GHz
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
10 metros
Íon de lítio, 300mAh, 3,7V célula
2 horas
16 horas com volume em 50% (ANC desligado)
8 horas com volume em 50% (ANC ligado)
19,3x16,7x4,85cm
340g
1,18m
Um ano
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