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Draadloze Bluetooth-oortelefoon
#23256

Hoogwaardige draadloze Bluetooth-oortelefoon met oplaadhoes en extra lange speeltijd zonder opladen

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

vrijheid
• Beschermende oplaadhoes met een batterij van 2200 mAh voor

maximaal 12 keer volledig opladen
• Tot 4 uur speeltijd na één keer opladen
• Geavanceerde Bluetooth 5.0-technologie met veel verschillende

functies
• AAC-codering voor een hoogwaardig geluid
• Weergave van batterijniveau op de aangesloten smartphone

Wat zit er in de verpakking
• Bluetooth-oordopjes
• Oplaadhoes
• Micro-USB-oplaadkabel
• 2 paar extra oordopjes
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Smartphone of tablet met Bluetooth
• USB-oplader of powerbank om de hoes op te laden
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Echt draadloze audio
Geniet van hoogwaardige en echt draadloze audio met de
draadloze Duet XP Bluetooth-hoofdtelefoon. Met een speeltijd
van 4 uur na één keer opladen kunt u tijdens een lange
wandeling, op het werk of tijdens het studeren naar muziek
luisteren zonder dat u kabels nodig heeft. Haal de
hoofdtelefoon uit de hoes en geniet direct van uw ultieme
draadloze vrijheid. U kunt de speeltijd verlengen naar 45 uur
door de beschermhoes met grote batterij van 2200 mAh te
gebruiken.

Hoogstaande kwaliteit
De hoofdtelefoon ondersteunt AAC-codering. AAC is een van
de meest gebruikelijke Bluetooth-coderingen die voor een
beter geluid zorgt en door iPhone en Android wordt
ondersteund. In combinatie met de volle en heldere audio en
het zorgvuldige ontwerp biedt deze hoofdtelefoon de kwaliteit
die u van een hoogwaardige hoofdtelefoon mag verwachten.

Geavanceerde Bluetooth 5.0-technologie
Geniet van ononderbroken muziekstreams met de
geavanceerde en energie-besparende Bluetooth 5.0
technologie. Deze techniek creëert een naadloze
koppeling met uw apparaat, en vormt een stabiele en
supersnelle verbinding. Verder kunt u hiermee de
batterijstatus van de oortjes op elk gewenst moment op het
gekoppelde apparaat zien, zodat u precies weet wanneer ze
weer opgeladen moeten worden.

Snelle hulp
Met de microfoon met ruisvermindering kunt u kraakheldere
telefoongesprekken in stereo voeren. Druk gedurende twee
seconden op de afspeelknop en u hebt snel toegang tot de
spraakassistent van uw smartphone. U hoeft alleen maar op
het startgeluid te wachten en daarna kunt u alles vragen. Stel
een herinnering in, vraag naar het weerbericht en pleeg een
telefoontje zonder de telefoon uit uw zak te halen!
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Perfecte pasvorm
In het pakket zijn drie oorschelpen van verschillende formaten
opgenomen, zodat de oordopjes gegarandeerd perfect
passen. Of u nu aan het sporten bent of naar uw werk reist,
de flexibele siliconen oorschelp en de waterdichte afwerking
(IPX5) zorgen voor een veilige en ultracomfortabele pasvorm
voor elke activiteit.

Alles opladen
U kunt uw hoofdtelefoon wanneer deze leeg is in de
oplaadhoes plaatsen om op te laden. De hoes werkt in
noodgevallen zelfs als powerbank voor uw telefoon!



Duet XP Bluetooth Wire-free Earphones

Publicatie datum: 07-02-2020 Artikelnummer: 23256
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23256
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439232561
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23256/materials

ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

61 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 109 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Connector type Micro-USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols Bluetooth

Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 4000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 6 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

True

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio codecs AAC, SBC

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Backward, call pick-up,
forward, on/off, pause, play,
voice assistant

LED indicator functions On, charging, pairing

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX5

HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 16 Ohm Sensitivity 90 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
80 hours

Max battery life - phone
calls

4 hours Max battery life - music 4 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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