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Auscultadores circum-aurais sem fios
#23550

Auscultadores circum-aurais sem fios com som de alta qualidade e ótimo conforto

Características principais
• Áudio de alta qualidade debitado a partir de altifalantes de 40

mm para uma experiência de som envolvente
• Desfrute ao máximo da sua música em qualquer lugar com 30

horas de autonomia com um só carregamento
• Utilização tanto sem fios por Bluetooth (10 m de alcance) como

por fios por cabo de 3,5 mm incluído
• Conchas circum-aurais macias em imitação de couro e banda

ajustável à cabeça para ouvir confortavelmente durante horas a
fio

• Design dobrável que ocupa pouco espaço na sua mala
• Botões na concha na auricular para controlar todas as funções

importantes

O que está na caixa
• Auscultadores
• Cabo de carga Micro USB
• Cabo áudio de 3,5 mm
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Dispositivo Bluetooth ou saída de áudio de 3,5 mm
• Carregador USB de parede ou powerbank para recarregar auscultadores
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The Sound of Freedom
Immerse yourself in your favourite songs, no matter where
you are, with the Trust Eaze Over-Ear Wireless Headphones.
The Bluetooth headset combines quality sound with freedom
of movement, with a range of 10m and long battery life.

Portable Quality
The earphones play your music in high quality, thanks to
impressive 40mm drivers. Whether you’re listening on the
road or at home, the headphones provide a beautiful listening
experience with thumping bass and clear highs.

Play it Again
If you’re planning on taking a long trip, the Eaze headphones
will be the ideal travel companion. With up to 30 hours of
playtime on the road, you won’t be travelling  in silence.
Afterwards, you can even continue listening if you use the
included 3.5mm cable instead of Bluetooth.

Wear Them All Day
With that much battery life, the headphones are comfortable
to wear during long listening sessions. The soft, cushioned
leatherette over-ear pads and adjustable headband will make
sure the Eaze is a perfect fit. And when you’re done listening,
fold the headphones so they’ll easily fit into your bag.



Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones

Data de publicação: : 21-02-2020 Número do artigo: 23550
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23550
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439235500
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23550/materials

In Full Control
Use the play controls without even taking your phone out of
your bag or pocket. The on-ear buttons allow you to play,
pause and skip tracks. The built-in microphone even allows
you to access your smartphone’s voice assistant and make
handsfree phone calls.
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GERAL
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

HEADPHONE
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

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

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

LED indicator functions Red solid = Charging ,
Blue/Red flash = Pairing
mode , Blue solid = Paired ,
Blue slow flash = playback

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1
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