Melos Bluetooth Wireless Earphones

#22866

Draadloze Bluetooth-oortelefoon

Draadloze Bluetooth-oortelefoon voor smartphone en tablet

Eigenschappen

• Draadloze Bluetooth-oortelefoon met ingebouwde oplaadbare
batterij
• Flexibele rubberen oorhaken houden de oortelefoon goed op
zijn plaats
• Tot 3 uur muziek luisteren of 4 uur telefoongesprekken op één
batterijlading
• Bluetooth, draadloos bereik van 10 meter
• In-earontwerp voor helder geluid en een diepe bas
• In-line afstandsbediening met microfoon om te wisselen tussen
nummers, het volume aan te passen en telefoongesprekken te
beantwoorden

Wat zit er in de verpakking
• Bluetooth-oortelefoon

• Micro-USB-oplaadkabel

Systeem vereisten

• Smartphone of tablet met Bluetooth
• USB-oplader of powerbank om de batterij op te laden

• 2 paar extra oordopjes
• Gebruikershandleiding
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Melos Bluetooth Wireless Earphones
Trust Melos
De draadloze Melos-oortelefoon van Trust met
Bluetooth-verbinding heeft een speciaal lichtgewicht ontwerp
waarmee u vrij en draadloos kunt bewegen. Ga door tot het
einde met deze vrije luisterervaring.

Helemaal vrij
De oortelefoon blijft op zijn plek bij al uw dagelijkse
activiteiten. Sluit uw telefoon aan en u hebt geen last meer
van verwarde draden die uw bewegingen belemmeren. De
flexibele rubberen oorbeugels houden de oortelefoon op zijn
plaats en het in-ear ontwerp zorgt voor een helder geluid en
een diepe bas. Zo luistert u altijd comfortabel naar uw muziek
- of u nu zit, wandelt of danst.

Onderweg
U kunt eenvoudig door uw muziek bladeren en het volume
aanpassen met de in-line afstandsbediening. Zelfs als u
onderweg bent, heeft u snel toegang tot de spraakassistent
van uw smartphone. Zo hoeft u uw telefoon niet meer te
pakken om een oproep aan te nemen. Na één keer opladen
gaat de oortelefoon 3 uur lang mee en met de bijgeleverde
USB-kabel is opladen zo gebeurd.
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Melos Bluetooth Wireless Earphones
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

565 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm

Total weight

27 g

Weight of main unit

27 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

Cables included

Micro-USB charge cable

Connector type

USB-A, micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.2

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

6 mm

Driver units

2

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False
Bluetooth profiles

A2DP, HFP, HSP

CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Backward, forward, on/off,
pause, play, voice assistant,
volume control

LED indicator functions

Charging red led , Fully
charged blue led , pairing
mode blue/red flashing ,
Paired blue flashing slowly

LED indicators

True

PROTECTION
Waterproof

False
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Melos Bluetooth Wireless Earphones
HEADPHONE
Earcup type

In-ear

Ear-cap construction

Closed

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

16 Ohm

Sensitivity

96 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

5%

Foldable

False

Max battery life stand-by

10 hours

Max battery life - music

3 hours

False

Software

False

Suitable for

Calling, Listening to music

Compatible Device Types Smartphone

Compatible Consoles

No

Compatible Software
Platforms

General compatibility

Smartphone or tablet with
Bluetooth

POWER
Rechargeable battery

True

Max battery life - phone 4 hours
calls

FEATURES
Background noise
reduction

COMPATIBILITY
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Android, iOS
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Melos Bluetooth Wireless Earphones

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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