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Hoofdtelefoon
#22578

Trendy en veelzijdige hoofdtelefoon voor gebruik met een telefoon of tablet

Eigenschappen
• Veelzijdige hoofdtelefoon, voor muziek en telefoongesprekken
• Trendy retro-ontwerp
• Afstandsbediening met ingebouwde microfoon, om

telefoongesprekken op te nemen en het afspelen van muziek te
regelen

• Comfortabele, gevoerde oorkussens en verstelbare hoofdband
• Kabel van 1,2 m met aansluiting van 3,5 mm

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting



Noma Headphones - matte black

Publicatie datum: 11-07-2020 Artikelnummer: 22578
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22578
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439225785
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22578/materials

De juiste stijl
De trendy Noma-hoofdtelefoon is ideaal voor gebruik met uw
telefoon en tablet. Waar u ook naar op zoek bent, met de
Noma beschikt u over een in het oog springende alleskunner
van een hoofdtelefoon. Luister naar uw favoriete muziek en
beantwoord uw telefoongesprekken in stijl. Kies de juiste stijl
bij de Noma-hoofdtelefoon met omnidirectioneel geluid. U
heeft drie verschillende stijlopties: kies voor retro met
ivoorwit, ga voor ruig met de denim houten uitstraling of
opteer voor matzwart: u hebt altijd de juiste stijl.

Aansluiting en bediening
De Noma heeft een kabel van 1,2 m om uw telefoon of tablet
te verbinden met de 3,5mm-aansluiting. De kabel is niet
alleen uw lijn naar de nieuwste muziek, maar er is ook een
afstandsbediening in opgenomen met een ingebouwde
microfoon. U kunt het afspelen van muziek nu bedienen én
inkomende telefoongeprekken beantwoorden zonder uw
telefoon uit uw zak te halen.

Muziek voor uw oren
De Noma levert luxe aan uw oren. De verstelbare hoofdband
maakt dat deze hoofdtelefoon geschikt is voor iedereen. De
oorkussens omsluiten uw oren in hun geheel, waardoor u in
alle comfort uren naar de nieuwste muziek kunt luisteren.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm Weight of main unit 182 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 120 cm

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 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False
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COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Daily use, Listening

to music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

KLEURENVERSIES
Noma Headphones - matte
black
22578

Noma Headphones - retro ivory
22636

Noma Headphones - denim
wood
22637
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