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Draadloze sportoortelefoon
#23345

Comfortabele, draadloze sportoortelefoon met oorbeugels voor een stevige pasvorm

Eigenschappen
• Sportoortelefoon voor in het oor met helder geluid en een diepe

bas
• Bluetooth, draadloos bereik van 10 meter
• Oorbeugels en zweetbestendig ontwerp voor comfortabel

gebruik tijdens het sporten
• Snel toegang tot de spraakassistent van uw smartphone (Siri,

Google Assistant)
• Voor muziek en handsfree bellen, met ingebouwde microfoon
• Oplaadbare accu met tot 6 uur speeltijd (kabel inbegrepen)

Wat zit er in de verpakking
• Oortelefoon
• Oordopjes in 3 maten
• Micro-USB-oplaadkabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Smartphone met Bluetooth
• USB-oplader of powerbank om de batterij op te laden
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Draadloze work-outs
Geef uw work-out een impuls met de Usan Sports Bluetooth
Wireless Sports Earphones. Met deze in-ears kunt u met een
helder geluid, diepe bassen en een bereik tot 10 meter
genieten van uw muziek zonder dat u wordt beperkt door
kabels. 

Perfecte pasvorm
Deze sportoortelefoon wordt geleverd met over-ear haken,
heeft een zweetbestendig ontwerp (IPX4), en een veilige en
comfortabele pasvorm, zelfs tijdens transpiratie-intensieve
trainingen. Of u nu gaat hardlopen, naar de sportschool gaat
of gewoon een lange wandeling maakt, de zachte rubberen
oordopjes in drie maten zorgen ervoor dat ze comfortabel in
elk oor passen. 

Bedieningsknoppen
Met de bedieningselementen op de in-line afstandsbediening
kunt u gemakkelijk het volume wijzigen, een ander
muzieknummer kiezen en zelfs inkomende gesprekken
opnemen. Druk gedurende twee seconden op de afspeelknop
en u hebt snel toegang tot de spraakassistent van uw
smartphone. Wacht op het verbindingsgeluid en u kunt alles
vragen, een herinnering instellen, het weerbericht opvragen
of snel een gesprek voeren, zonder dat u uw telefoon uit uw
zak hoeft te halen. 

Kom nooit meer zonder stroom te zitten
De Usan Sports Earphones levert na één keer opladen tot 6
uur aan muziek of tot 5 uur aan telefoongesprekken. U kunt
de batterijstatus van de oortelefoon op uw telefoon
controleren. Is de batterij bijna leeg? Laad hem gewoon op
door de meegeleverde kabel aan te sluiten op een USB-lader.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

640 mm Total weight 28 g

Weight of main unit 20 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Micro-USB charging cable Connector type Micro-USB

Connector style Straight Cable style Normal

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Built-in microphone True Microphone included False

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

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

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed Swivel earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Next, on/off, pause, play,
prev, voice assistant, volume

LED indicator functions On, pairing mode

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - phone

calls
6 hours

Max battery life - music 6 hours

FEATURES
Background noise
reduction

True Software included False

Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Handsfree calling,

Home, Listening to music,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone with Bluetooth
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT EXTRA 4 LIFESTYLE VISUAL 1
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