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Draadloze on-ear hoofdtelefoon
#24069

Bluetooth-hoofdtelefoon met opvouwbaar ontwerp en tot 75 uur aan speeltijd

Eigenschappen
• Draadloos via Bluetooth; met een draadloos bereik van 10m
• Kan ook bekabeld worden gebruikt; werkt op elk apparaat met

een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting
• De grote oplaadbare batterij levert tot wel 75 uur aan speeltijd

na één keer opladen
• Hoogwaardige audio dankzij de 40-mm drivers
• Comfortabel om te dragen: lichtgewicht, zachte kunstlederen

oorkussen en verstelbare hoofdband
• Gemakkelijk op te bergen in je tas of rugzak dankzij het

opvouwbare ontwerp

Wat zit er in de verpakking
• Bluetooth-hoofdtelefoon
• 3,5mm-audiokabel
• Oplaadkabel

Systeem vereisten
• Smartphone of tablet met Bluetooth
• USB-oplader of powerbank om de hoofdtelefoon op te laden
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Je dagelijkse helper
Audio van hoge kwaliteit door de grote drivers, een flinke accu
die tot 75 uur meegaat en een comfortabel ontwerp; de Trust
Zena wordt de dagelijkse helper van iedereen die onderweg
graag muziek luistert en in verbinding wil blijven met voice
assistants.

Opladen en genieten
De Trust Zena gebruikt een grote accu die tot 75 uur meegaat.
Als je onderweg bent, wacht totdat je vliegtuig landt op je
bestemming of gewoon wat privacy zoekt, de Zena is er om te
helpen. Opgeladen en klaar om te gaan.

Audio van hoge kwaliteit
De Trust Zena zit vol met handige features, maar het is vooral
de audiokwaliteit die deze koptelefoon eruit laat springen. De
drivers van 40mm voorzien je van het juiste geluid om naar
muziek te luisteren zoals het bedoeld is. En dankzij de
geïntegreerde microfoon is het zelfs te gebruiken om mee te
bellen of je voice assistant te bedienen.

Makkelijk
Geen kabels meer om uit de knoop te halen. Gebruik
Bluetooth om de Zena draadloos te verbinden met je
smartphone, tablet of laptop met Bluetooth. Als je het zou
willen, dan is de Zena ook met een kabel te gebruiken, voor
apparaten die geen Bluetooth ondersteunen. En als je klaar
bent met luisteren, dan vouw je deze koptelefoon gewoon op
om het in je rugzak op te bergen. Wel zo gemakkelijk.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

195 mm Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

73 mm Total weight 186 g

Weight of main unit 166 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Connector type Micro-USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols Bluetooth

Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 4000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Rotating earcups True

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Sound pressure level 100 dB

Ear-cap contact pressure High Foldable True
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INPUT
Power source USB, battery

CONTROL
Remote control No Controls on earcap False

Controls Bluetooth, play controls,
voice assistant, volume
control

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion polymer Recharge time 3 hours

Playing time 75 hours Max battery life - music 75 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories 3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Home, Listening to music,

Office
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop,

pc, smartphone, tablet
Compatible Software
Platforms

Android, Mac OS, Windows,
iOS
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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 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3
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