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Volledig draadloze Bluetooth-oordopjes
#22864

Volledig draadloze, oplaadbare Bluetooth-oordopjes, ontworpen om comfortabel in elke oorvorm te passen

Eigenschappen
• Volledig draadloos ontwerp, geen kabels; voor de ultieme

vrijheid
• Beschermende oplaadhoes met ingebouwde oplaadbare accu

van 320 mAh en USB-oplaadkabel
• Flexibele siliconen oorschelpontwerp; blijft urenlang uiterst

comfortabel zitten
• Voor muziek en handsfree bellen, met ingebouwde microfoon
• Tot 3 uur speeltijd zonder opladen
• Oplaadhoes maakt 2 keer volledig opladen mogelijk. Totale

draagbare afspeeltijd: tot 9 uur

Wat zit er in de verpakking
• 2 draadloze oordopjes met ingebouwde accu
• Oplaadhoes met ingebouwde accu
• Micro-USB-oplaadkabel
• 2 extra paar oorschelpen
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Smartphone of tablet met Bluetooth
• USB-oplader of powerbank om de hoes op te laden
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Geen kabels
Nooit meer kabels in de knoop. Ervaar de ultieme vrijheid met
de draadloze Trust Duet2 Bluetooth-oortelefoon! Dankzij het
ontwerp kunt u zonder enige beperkingen uw favoriete
muziek beluisteren of belangrijke telefoongesprekken voeren.
Ideaal voor een actieve levensstijl! Of u nu veel onderweg bent
of de tijd neemt om te ontspannen op uw yogamat, u kunt nu
genieten van ware draadloze luistervrijheid. Verbind uw
oortelefoon gemakkelijk via Bluetooth. Dankzij het draadloze
ontwerp kunt u naar uw muziek luisteren terwijl u thuis
rondloopt wanneer uw telefoon wordt opgeladen of u kunt
uw telefoon veilig opbergen in uw koffer wanneer u op reis
bent. Met de knoppen op de oortelefoon, kunt u andere
muziek kiezen of een oproep beantwoorden zonder uw
telefoon aan te raken!

Beschermen en opladen
U kunt 3 uur lang genieten van muziek met deze draadloze
oortelefoon. Gebruik de beschermende oplaadhoes met een
accu van 320 mAh en breidt de speeltijd uit tot 9 uur! Plaats
uw oortelefoon gewoon in de oplaadhoes en u bent in minder
dan geen tijd weer aan de slag. Is de oplaadhoes leeg?
Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om de hoes op te
laden.

One size fits all
In het pakket zijn drie oorschelpen van verschillende formaten
opgenomen, zodat de oordopjes gegarandeerd perfect
passen. De flexibele siliconen oorschelp in combinatie met het
ontwerp van de oorschelpen zorgen ervoor dat deze bij elke
activiteit veilig en uiterst comfortabel passen.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

24 mm Width of main product
(in mm)

28 mm

Depth of main product
(in mm)

17 mm Total weight 45 g

Weight of main unit 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Charge cable micro-USB
25cm

Connector type Micro-USB

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.1

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 8 mm

Microphone True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True Bluetooth profiles A2DP, HFP

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Next, pause, play, prev LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False
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HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed-back

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity -42 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Max battery life - music 9 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Special features True wireless (no wires
between earpieces)

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 Bluetooth device with
A2DP
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