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Draadloze sportoortelefoon
#23587

Draadloze sportoortelefoon met over-ear haken voor een stevige en comfortabele pasvorm

Eigenschappen
• Sportieve oortelefoon met waterbestendig ontwerp (IPX4)
• Zachte siliconen over-ear haken voor een veilige en

comfortabele pasvorm
• Bluetooth-audioverbinding om zonder kabels naar muziek te

luisteren
• Geniet onderweg van je muziek met 6 uur speeltijd na één keer

opladen
• Personaliseer je pasvorm met 3 verschillende maten oordopjes
• Ingebouwde microfoon met gemakkelijk toegang tot

stemassistent

Wat zit er in de verpakking
• Oortelefoon
• Micro-USB-laadkabel
• 2 extra paar oordopjes
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Smartphone of tablet met Bluetooth
• USB-lader of powerbank om oortelefoon op te laden
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Geen excuses meer
Sporten is leuker met muziek. Waar je training je ook brengt,
de Trust Usan Draadloze Sportoortelefoon gaat met je mee. Je
nieuwe trouwe sportmaatje - en aangezien hij tegen een
beetje regen kan, heb jij geen excuses meer om een training
te missen.

Gebouwd voor sport
De Trust Usan Draadloze Sportoortelefoon sluit goed achter je
oren, waardoor jij vrij kunt bewegen terwijl de oortelefoon
stevig blijft zitten. Het draadloze design, de zachte over-ear
beugels en de oordopjes in 3 verschillende maten geven je
een personaliseerde en comfortabele pasvorm. Zo kun jij
zonder zorgen springen, sprinten en swingen.

Urenlang muziek luisteren
Train zo lang je wilt; de Usan is klaar voor uren muziek
luisteren. Je geniet nu onderweg van je muziek met tot
maximaal 6 uur speeltijd na één keer opladen.

Bedien en connect
Sla een track over of gooi het volume omhoog; je kunt heel
gemakkelijk alle belangrijke functies controleren via de
inline-afstandsbediening. En daarbij laat je je telefoon lekker
in je broekzak of tas zitten. Wil je snel het thuisfront op de
hoogte brengen als je klaar bent met sporten? Dan gebruik je
gemakkelijk de stemassistent en de ingebouwde microfoon
om een belletje te plegen.
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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

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Driver units 2 Microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed Output channels 2

Magnet type Ferrite Sensitivity 42 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

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
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PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

FEATURES
Background noise
reduction

True Software 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 ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT TOP 1 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT SIDE 1
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