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Recetor Bluetooth para auscultadores
#21755

Recetor áudio Bluetooth recarregável com clipe de fixação e ligação de 3,5 mm para usar sem fios os seus auscultadores
preferidos

Características principais
• Recetor Bluetooth para usar sem fios os seus auscultadores

preferidos
• Perfeito para utilizar com auscultadores sem uma ligação de 3,5

mm (p. ex. iPhone 7)
• Bluetooth 4.1 com 10 m de alcance sem fios
• Botões para controlo de volume e de reprodução
• Microfone incorporado para chamadas telefónicas em modo

mãos-livres
• Clipe de mola para fixar o recetor à camisa, à mala ou às calças

O que está na caixa
• Recetor Bluetooth
• Cabo de carga micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Smartphone ou tablet com Bluetooth
• Carregador USB ou carregador portátil para carregar a bateria
• Auscultadores ou auriculares com fios
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GERAL
Mounting type Clip Total weight 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Connector type 3.5mm Wireless protocols Bluetooth

Bluetooth version 4.1

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz True Wireless Stereo
(TWS)

False

INPUT
Power source Micro-USB

PROTECTION
Waterproof False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
280 hours

Max battery life - phone
calls

10 hours Max battery life - music 8 hours

HEADPHONE
Active Noise Cancelling False

CONTROL
Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Phones & tablets with

Bluetooth
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