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#22889

Draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon

Draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon met ingebouwde mp3-speler via micro-SD, voor muziek en telefoongesprekken

Eigenschappen

• Draadloze hoofdtelefoon met hoogwaardig geluid
• Bluetooth, draadloos bereik van 10 meter
• Geïntegreerde muziekspeler om muziek af te spelen vanaf een
micro-SD-kaart
• Kan ook bekabeld worden gebruikt indien aangesloten op de
3,5mm-hoofdtelefoonuitgang
• Ingebouwde microfoon
• Oplaadbaar via USB (kabel meegeleverd)

Wat zit er in de verpakking
• Hoofdtelefoon

Systeem vereisten

• Smartphone of tablet met Bluetooth of 3,5mm-audioaansluiting

• Micro-USB-oplaadkabel

• USB-oplader of powerbank om de accu op te laden

• 3,5mm-Aux-kabel

• Voor ingebouwde muziekspeler: micro-SD-kaart van max. 32 GB

• Gebruikershandleiding
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Altijd klaar om te gaan
Eenvoudige, draadloze aansluiting via Bluetooth en tot wel 7
uur speeltijd. U kunt deze hoofdtelefoon draadloos gebruiken
binnen een bereik van 10 meter. Hebt u geen Bluetooth?
Gebruik de inbegrepen kabel van 3,5 mm om een bedrade
verbinding te maken of uw muziek eenvoudig vanaf een
micro-SD-kaart af te spelen.

Reizen in stijl
Met deze hoofdtelefoon reist u altijd in stijl. De urban
uitstraling zorgt ervoor dat deze hoofdtelefoon perfect is voor
uitstapjes in de stad en avonturen in de natuur. Klaar met
luisteren? Vouw de hoofdtelefoon gewoon op en stop hem in
uw tas. Om de Dona op te laden, sluit u de inbegrepen kabel
aan op uw USB-lader en u bent zo weer klaar om te gaan.

Comfortabel luisteren
U hoeft uw telefoon niet meer uit uw zak te halen om uw
muziek volledig te kunnen bedienen. Met de handige knoppen
op de oorstukken kunt u naar een ander nummer gaan, uw
muziek afspelen en pauzeren en zelfs inkomende oproepen
beantwoorden. Geniet onderweg naar uw werk of tijdens uw
wandeling door de stad van hands-free bellen. Met de zachte
oorkussens en verstelbare hoofdband is een comfortabele
luisterervaring gegarandeerd. U kunt de Dona overal mee
naartoe nemen en nooit een noot missen!
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

183 mm

Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight

185 g

Weight of main unit

185 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Connector type

3.5mm

Connector style

USB charging cable, 3.5mm
headphone cable
Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.2

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Built-in microphone

True

Microphone included

False

Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Sound pressure level

108 dB

Foldable

True

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

HEADPHONE

MICROPHONE

INPUT
Power source

Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Play controls, power on/off,
volume control
True

LED indicator functions

Show if the product is on or
off, pairing mode

LED indicators

PROTECTION
Waterproof

False

POWER
Rechargeable battery

True

Max battery life - music

7 hours

Max battery life - phone 7 hours
calls

FEATURES
Background noise
reduction

False

Software included

False

Accessories

Adapter cable, micro-USB

Special features

Micro-SD card reader

charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
General compatibility

Business use, Daily use,
Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office
No

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Software
Platforms

Android, iOS

Smartphone or tablet with
Bluetooth or 3.5 mm audio
output

KLEURENVERSIES
Dona Wireless Bluetooth
headphones - pink
22889
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