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Características principais
• Sinta o prazer da liberdade sem fios e do som de alta qualidade

com estes auscultadores confortáveis e leves que incluem
conchas auriculares almofadadas, banda ajustável à cabeça e
transmissor USB tecnologicamente avançado

• Movimente-se livremente enquanto joga, ouve música ou está à
conversa num raio de 15 metros do computador

• Banda acolchoada de ajuste à cabeça e conchas auriculares
almofadadas para o seu máximo conforto

• A bateria de iões de lítio incorporada pode ser recarregada de
forma fácil e rápida com o cabo USB incluído

• Com botão ligar/desligar e controlo do volume integrados na
tampa do auricular esquerdo, convenientemente ao seu alcance

• Microfone de alta qualidade, flexível e rotativo para falar com
nitidez e que é silenciado automaticamente quando se dobra
totalmente para cima, ideal para quando ouve música
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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