
NGS BLUETOOTH HEADPHONES
ARTICA LUST WHITE

AUSCULTADORES ESTÉREO SEM FIOS COM TECNOLOGIA
BLUETOOTH

Auscultadores estéreo sem fios elegantes e com tecnologia
Bluetooth. Os NGS Artica Lust permitirão que ouça música e
atenda chamadas telefónicas com liberdade total. Desfrute da
grande qualidade de som e de um design exclusivo.

Os NGS Artica Lust são auscultadores circum-aurais com os quais
se pode ouvir música sem precisar de fios. Fáceis de emparelhar
com o seu dispositivo favorito, permitem desfrutar de até 10 horas
ininterruptas de música a uma distância máxima de 10 metros do
dispositivo.

Graças à tecnologia A2DP, é possível acionar o leitor multimédia
diretamente com os botões dos auscultadores e mudar de música
(avançar/recuar), suspender a reprodução ou aumentar ou
reduzir o volume.
Além disso, se estiverem a ser utilizados com um telemóvel e
entrar uma chamada, a música parará e será possível atender a
chamada sem retirar o telemóvel do bolso (graças ao microfone
integrado).
Também incluem um cabo de áudio jack de 3,5 mm que permite
ligá-los a qualquer reprodutor (MP3, telefone, tablet, computador,
etc.), mesmo que a bateria esteja totalmente descarregada.

Estão equipados com uma ligação de carregamento micro USB
para carregar a bateria de 300 mAh dos auscultadores.

Os NGS Artica Lust destacam-se pela sua qualidade de som,
graças à impedância de 64 Ohms e às frequências de resposta de
20 Hz ~ 20 kHz. 

O seu design espetacular não passará despercebido, porque têm
um corpo metálico dourado que combina com branco.
Por fim, obterá o máximo conforto graças ao seu design
anatómico, arco ajustável e conchas almofadadas especialmente
concebidas para desfrutar de longas sessões da sua música
favorita.

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430613414 8435430613421

Peso 0,20 2,40

Largura 0,12 0,33

Comprimento 0,06 0,20

Alto 0,15 0,18

Contém

Unidade 1

Caixa externa 6
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