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Mobi Auscultadores
#20115

Auscultadores leves e confortáveis com telecomando para ouvir música e fazer chamadas telefónicas

Características principais
• Para música e chamadas telefónicas
• Cabo plano antiemaranhamento amovível
• Microfone incorporado
• Botão de controlo remoto universal
• Almofadas auriculares confortáveis e banda de cabeça ajustável
• Modelo articulável

O que está na caixa
• Auscultadores
• Cabo com microfone e botão de controlo

remoto em linha
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Para tablets e smartphones: 1 entrada/saída de áudio de 3,5 mm
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GERAL
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 158 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Flat

Cable length main cable 120 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Built-in microphone True Microphone included True

CONTROL
Remote control Inline Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, remote control
button, voice assistant

HEADPHONE
Earcup type On-ear Ear-cap construction Closed

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Android, iOS General compatibility Any device with headphone
connection

CORES
Mobi Headphone - black
20115

Mobi Headphone - white
20113

Mobi Headphone - red
20114
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