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On-ear hoofdtelefoon
#23610

On-ear hoofdtelefoon met denim-ontwerp

Eigenschappen
• Trendy denim-ontwerp dat bij je stijl past
• Maak via de meegeleverde loskoppelbare kabel verbinding met

je audioapparaat
• 40mm-luidsprekerdrivers geven je geluidservaring een

kwaliteitsboost
• Zachte kunstlederen oorkussen en verstelbare hoofdband
• Opvouwbaar ontwerp neemt een minimum aan ruimte in beslag

in je tas
• Inline-afstandsbediening om alle belangrijke functies te

bedienen

Wat zit er in de verpakking
• Hoofdtelefoon
• 3,5mm-audiokabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang



Fyber Headphones - light denim

Publicatie datum: 17-07-2020 Artikelnummer: 23610
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23610
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439236101
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23610/materials

Stijlvolle sound
Zie er even cool uit als je muziek klinkt met de Trust Fyber
Headphones. Met een stijlvol denim design heb je eindelijk
een headset die past bij je outfit, terwijl hij ook nog eens voor
een fraai geluid zorgt.

Quality time
De speakers van 40mm speelt je favoriete muziek af met een
helder, prachtig geluid. De on-ear koptelefoon mag dan
compact zijn, maar hij heeft een stevig geluid.

Trendy en comfortabel
Met een stijlvol denim design combineert de koptelefoon een
sterk geluid met goede looks. Maar de Fyber is niet alleen
trendy: het zachte oorkussen van kunstleer en de verstelbare
hoofdband zorgen ervoor dat hij comfortabel zit. Klaar met
luisteren? De opvouwbare koptelefoon neemt weinig plek in
je tas in beslag.

Volledige controle
De inline afstandsbediening geeft je de volledige controle,
zonder je telefoon uit je zak of tas te halen. De ingebouwde
microfoon stelt je ook nog eens in staat om de stemassistent
van je smartphone te bedienen of handsfree
telefoongesprekken te voeren.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

155 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 143 g

Weight of main unit 143 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm 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

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity 102 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Foldable True

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Call pick-up, next, pause,
play, prev, voice assistant

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 3.5mm audio cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Any device with headphone
connection

KLEURENVERSIES
Fyber Headphones - light denim
23610

Fyber Headphones - dark denim
23584
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1
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