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Auriculares Bluetooth verdadeiramente sem fios
#22161

Auriculares Bluetooth recarregáveis e verdadeiramente sem fios, concebidos para se ajustarem confortavelmente a
qualquer forma de orelha

Características principais
• Design verdadeiramente livre de fios e cabos para a máxima

liberdade
• Caixa de carga protetora com bateria de 500 mAh recarregável

incorporada e cabo de carga USB
• Capas de silicone flexíveis um ajuste ultraconfortável e seguro

durante horas
• Bluetooth 4.2 com 10 m de alcance sem fios
• Para ouvir música e fazer chamadas em modo mãos-livres, com

microfone incorporado
• Até 1,5 horas de autonomia sem carregar

O que está na caixa
• 2 auriculares sem fios com bateria

incorporada
• Caixa de carga com bateria incorporada
• Cabo de carga USB
• 2 pares de capas adicionais
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Smartphone ou tablet com Bluetooth
• Carregador USB ou carregador portátil para carregar a caixa
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A wire-free audio solution
The Duet earbuds offer a completely wireless audio solution.
Bluetooth 4.2 provides trouble-free connection and keeps the
music quality as high as the original. The earphones can easily
be connected to music apps like Spotify, Apple Music or
Deezer.

Protective charging case
The storage box is also a protective charging case with built-in
600 mAh rechargeable battery and USB charge cable battery.
Simply put the earbuds in the storage box and it automatically
starts charging.

Always a perfect fit
Of course it is essential that earbuds stay in your ears. That is
why different sizes of silicone in-ear shells are included; so the
in-ear shells will always fit.
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GERAL
Total weight 14 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Built-in microphone True Microphone included False

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

True

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Call pick-up, pause, play LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed-back

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Active Noise Cancelling False Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 9 hours
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories Charging case 500 mAh Special features TWS

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Any BT device with A2DP
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