Fones de ouvido estéreo
com tecnologia sem fio Bluetooth

Tecnologia Bluetooth ... liberdade sem fio no seu melhor
O ultraleve e ergonomicamente projetado fones de ouvido KHS 635 combina
de forma brilhante o melhor ajuste com acústica otimizada. Ele apresenta uma
haste exclusiva, que se apoia na nuca, com um ímã colocado na ponta de cada
lado do fone, para armazená-los de forma segura quando não estiverem em
uso. A bateria está integrado na caixa do fone de ouvido, juntamente com o
microfone e os controles, tornando mais fácil para mudar de faixa ou atender
chamadas sem parar. O acabamento impressionante, design inteligente e
perfil elegante desse fone de ouvido irá torná-lo o companheiro perfeito para
as pessoas em movimento.
Destaques
• Design confortável por trás do pescoço com conexão Bluetooth® para proporcionar o
máximo de mobilidade e liberdade
• Microfone omnidirecional integrado
• Controles embutidos para alimentação, música e chamadas telefônicas
• Perfeito para um estilo de vida ativo
• Imãs para prender os fones
• Até oito horas de execução e alcance sem fio de até 33 pés

www.klipXtreme.com

KlipXtreme® e uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas são propriedade dos seus
respectivos proprietários. A palavra da marca Bluetooth® e propriedade de Bluetooth® SIG, Inc. Qualquer mencao e
somente com o proposito de identificacao, e, portanto, nao deve ser considerada como um questionamento a qualquer
outro direito inerente a determinada marca. Fabricado na China.
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• Unidade de driver:
• Potência máxima de saída
• Frequência:
• Impedância:
• Sensitividade:

φ10mm
15mW
20Hz-20kHz
32Ω
101dB

• Diretividade:
• Frequência:
• Impedância:
• Sensitividade:

Omnidirecional
100Hz-10kHz
≤2.2kΩ
-42dB

• Conectividade:
• Frequência:
• Tipo de bateria
• Tempo de execução da bateria
• Tempo de espera da bateria
• Garantia

Bluetooth®
2,4 GHz
Lítio-polímero 200mAh
8 horas
100 horas
Um ano

Microfone
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