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Auriculares desportivos de pescoço
#22827

Auriculares desportivos com confortável banda de pescoço para um ajuste seguro durante a prática de exercício físico

Características principais
• Banda de pescoço flexível e antitranspirante concebida para um

ajuste seguro e cómodo durante a prática de exercício físico
• Auriculares concebidos para obter um som nítido e graves

profundos
• Para ouvir música e fazer chamadas em modo mãos-livres
• Acesso rápido ao assistente de voz do seu smartphone (Siri,

Google Assistant, etc.)
• Ficha de 3,5 mm em ângulo reto para uma ligação com

economia de espaço e segura
• Microfone e botão de controlo remoto universal em linha

O que está na caixa
• Auriculares desportivos com cabo
• 2 pares de protetores auditivos adicionais
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• 1 entrada/saída de áudio de 3,5 mm
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Trust Ludo
The Ludo neckband-style sports earphones come with a
comfortable sweatproof neckband and the earphones are
perfectly designed for a secure fit during all your activities.
Just get going! 

Fuel your workout
The flexible, slender neckband makes sure the earbuds stay
securely in your ears during a workout or hike for example.
With the included ear shells in three sizes, you are guaranteed
the earbuds fit your ears perfectly and the in-ear design
allows for clear sounds and deep bass. You can now go
full-out during all your activities.

Connect and control
Connect the 3.5mm plug and start listening. This right-angled
plug will give you a secure and space-saving connection. With
the inline controls, songs can be switched/paused and
incoming calls picked up for calling on the go. You also have
quick access to the voice assistant of your smartphone for
ultimate control.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 125 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Built-in microphone True

Microphone included True True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

HEADPHONE
Earcup type In-ear Output channels 2

Active Noise Cancelling False Foldable False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Listening to music,

Running, Sports
Compatible Device Types Smartphone

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS
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