Tones Wired Headphones

#23552

Auscultadores circum-aurais

Auscultadores circum-aurais num design dobrável com almofadado macio e banda ajustável à cabeça

Características principais

• Auscultadores circum-aurais almofadado macio e banda
ajustável à cabeça
• Ligue ao seu dispositivo de áudio através do cabo de 3,5 mm
incluído
• Os drivers de 40 mm debitam uma experiência sonora de
qualidade
• Design dobrável que ocupa pouco espaço na sua mala
• Faça chamadas ou aceda rapidamente ao assistente de voz com
telecomando em linha que microfone para controlar todas as
funcionalidades importantes

O que está na caixa
• Auscultadores

Requisitos de sistema

• Saída de áudio de 3,5 mm

• Guia do utilizador
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Tones Wired Headphones
The Best of Your Tunes
Make the most of your music with the Trust Tones On-Ear
Headphones. Big in sound (40mm speaker units) and comfort
(padded and foldable design), you’ve just found the perfect
combination for on-the-go music. Amplify your songs,
anytime, anywhere, non-stop.

High-Quality Sound
With the Tones, you can have an enhanced music experience.
The 40mm drivers boast high-quality, clear and rich sound, so
you can fully enjoy every movie, game or song you put on.

Full Control
Without even taking your phone out of your bag or pocket,
you’ve got full control. Manage all important functions via the
inline remote and access your smartphone’s voice assistant or
make handsfree phone calls via the built-in microphone.

Data de publicação: : 03-10-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23552
URL: www.trust.com/23552
Código EAN: 8713439235524
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23552/materials

Tones Wired Headphones
GERAL
Height of main product
(in mm)

180 mm

Width of main product
(in mm)

165 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm

Total weight

143 g

Weight of main unit

143 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Fixed on Headphones

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Round

Cable detachable

False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 16000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

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

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Leatherette

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

True

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Foldable

True
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Tones Wired Headphones
CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Remote control button

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

False

Software

False

PROTECTION
Waterproof

FEATURES
Background noise
reduction
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