Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones

#23550

Draadloze over-ear hoofdtelefoon

Draadloze over-ear hoofdtelefoon met hoogwaardige geluidskwaliteit en veel comfort

Eigenschappen

• Hoogwaardige audioprestaties van 40mm-drivers voor een
meeslepende geluidservaring
• Geniet onderweg van je muziek met 30 uur speeltijd na één keer
opladen
• Zowel draadloos via Bluetooth (bereik 10 m) als met snoer te
gebruiken via de meegeleverde 3,5mm-kabel
• Zachte, gevoerde, kunstlederen oorkussens en verstelbare
hoofdband om uren achter elkaar comfortabel te luisteren
• Opvouwbaar ontwerp neemt een minimum aan ruimte in beslag
in je tas
• Knoppen op oorschelp om alle belangrijke functies te regelen

Wat zit er in de verpakking
• Hoofdtelefoon

• Micro-USB-oplaadkabel

Systeem vereisten

• Bluetooth-apparaat of 3,5mm-audio-uitgang
• USB-wandstopcontactlader of powerbank om hoofdtelefoon op te laden

• 3,5mm-audiokabel
• Gebruikershandleiding
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Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones
De klank van vrijheid
Duik compleet in je favoriete nummers, ongeacht waar je
bent, met de Trust Eaze Over-Ear Wireless Headphones. De
Bluetooth koptelefoon combineert geluid van hoge kwaliteit
met ongekende bewegingsvrijheid (met een bereik van 10
meter) en een lange batterijduur.

Draagbare kwaliteit
De hoofdtelefoon speelt je muziek af in hoge kwaliteit, dankzij
indrukwekkende drivers van 40mm. Of je nu onderweg of
thuis luistert, de headset zorgt voor een heerlijke
luisterervaring met zware bas en heldere hoge tonen.

Blijf luisteren
Wanneer je van plan bent om lang onderweg te zijn, is de Eaze
koptelefoon de ideale reisgenoot. Met een batterijduur van
tot aan 30 uur, hoef je niet in stilte op reis. En als de batterij
leeg is, kun je blijven luisteren door de meegeleverde 3.5mm
kabel te gebruiken.

Draag hem de hele dag
Met die lange batterijduur, is het belangrijk dat de
koptelefoon comfortabel is om te dragen. Geen zorgen: de
zachte over-ear pads van imitatieleer en de verstelbare
hoofdband zorgen ervoor dat de Eaze perfect past. Wanneer
je klaar bent met luisteren, vouw je de koptelefoon op zodat
hij eenvoudig in je tas past.
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Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones
Alles in de vingers
Het is niet nodig je telefoon uit je zak of tas te halen om je
muziek te besturen. De on-ear knoppen laten je afspelen,
pauzeren en tracks doorspoelen. Daarnaast bel je handsfree
en bestuur je de stemassistent van je telefoon dankzij de
ingebouwde microfoon.
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Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

185 mm

Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm

Total weight

215 g

Weight of main unit

195 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Yes

Connector type

3.5mm, micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Round

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

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Audio codecs

SBC

Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

True

Rotating earcups

True

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Foldable

True

HEADPHONE

INPUT
Power source

Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

True

Controls

Play controls, power on/off,
voice assistant, volume

LED indicator functions

Red solid = Charging ,
Blue/Red flash = Pairing

control
LED indicators

mode , Blue solid = Paired ,
Blue slow flash = playback

True
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Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones
PROTECTION
Waterproof

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

Micro-USB charge cable

FEATURES
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Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones
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