
NGS BT HEADPHONE ARTICA PRIDE
WHITE

AUSCULTADOR BLUETOOTH COM MICROFONE - 7 HORAS DE
AUTONOMIA

Auscultadores estéreo sem fios elegantes e com tecnologia
Bluetooth. O NGS Artica Pride permite-te ouvir música e receber
chamadas telefónicas com total liberdade. Desfrute da grande
qualidade de som e de um design exclusivo.

Os NGS Artica Pride são uns auscultadores circum-aurais com os
quais é possível ouvir música sem a necessidade de fios. Fáceis de
emparelhar com os nossos dispositivos favoritos, permitem-nos
desfrutar de até 7 horas ininterruptas de música a uma distância
máxima de 10 metros do dispositivo.

Graças à sua tecnologia A2DP, permite-te controlar o reprodutor
multimédia diretamente com o botão do auricular, podendo
pausar ou ativar a reprodução e ligar/desligar.
Se os estiveres a utilizar com um telemóvel e receberes uma
chamada, a música parará e será possível atender a chamada sem
retirar o telemóvel do bolso (graças ao microfone integrado).

Estão equipados com uma ligação de carregamento micro USB
para carregar a bateria de 180 mAh dos auscultadores.

Os NGS Artica Pride destacam-se pela sua qualidade de som,
graças à impedância de 32 Ohms e às frequências de resposta de
20 Hz ~ 20 kHz.
Por fim, proporcionam o máximo conforto graças ao seu design
anatómico, arco ajustável e conchas almofadadas especialmente
concebidas para desfrutar de longas sessões das tuas músicas
favoritas.

Poder 10mW

Batería 200 mAh

Duração bateria 7 horas

Micro incluído Sim

Distância de funcionamento 10 m

Line In Sim

Especificações técnicas

- Bluetooth

- Impedancia: 32 ohm

- Alcance até 10 m

- Tempo de música: até 7 horas

- Frequencia de resposta: 20 Hz-20 kHz

- Sensibilidade: 105±3%dB

- Capacidade da bateria: 3,7V / 180 mAh

- Entrada: DC 5V

- Maos livres

- Fácil carregamento via porta USB
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Conteúdo da embalagem

- Artica Pride

- Cabo de carregamento USB

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos
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Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430614169 8435430614176

Peso 0,00 0,00

Largura 0,16 0,48

Comprimento 0,06 0,22

Alto 0,16 0,21

Contém

Unidade 1

Caixa externa 6

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=elec-headp-0265&nombredivision=&ididioma=4&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#


NGS BT HEADPHONE ARTICA PRIDE
WHITE

AUSCULTADOR BLUETOOTH COM MICROFONE - 7 HORAS DE
AUTONOMIA

Auscultadores estéreo sem fios elegantes e com tecnologia
Bluetooth. O NGS Artica Pride permite-te ouvir música e receber
chamadas telefónicas com total liberdade. Desfrute da grande
qualidade de som e de um design exclusivo.

Os NGS Artica Pride são uns auscultadores circum-aurais com os
quais é possível ouvir música sem a necessidade de fios. Fáceis de
emparelhar com os nossos dispositivos favoritos, permitem-nos
desfrutar de até 7 horas ininterruptas de música a uma distância
máxima de 10 metros do dispositivo.

Graças à sua tecnologia A2DP, permite-te controlar o reprodutor
multimédia diretamente com o botão do auricular, podendo
pausar ou ativar a reprodução e ligar/desligar.
Se os estiveres a utilizar com um telemóvel e receberes uma
chamada, a música parará e será possível atender a chamada sem
retirar o telemóvel do bolso (graças ao microfone integrado).

Estão equipados com uma ligação de carregamento micro USB
para carregar a bateria de 180 mAh dos auscultadores.

Os NGS Artica Pride destacam-se pela sua qualidade de som,
graças à impedância de 32 Ohms e às frequências de resposta de
20 Hz ~ 20 kHz.
Por fim, proporcionam o máximo conforto graças ao seu design
anatómico, arco ajustável e conchas almofadadas especialmente
concebidas para desfrutar de longas sessões das tuas músicas
favoritas.

Poder 10mW

Batería 200 mAh

Duração bateria 7 horas

Micro incluído Sim

Distância de funcionamento 10 m

Line In Sim

Especificações técnicas

- Bluetooth

- Impedancia: 32 ohm

- Alcance até 10 m

- Tempo de música: até 7 horas

- Frequencia de resposta: 20 Hz-20 kHz

- Sensibilidade: 105±3%dB

- Capacidade da bateria: 3,7V / 180 mAh

- Entrada: DC 5V

- Maos livres

- Fácil carregamento via porta USB

- Bluetooth

- Impedancia: 32 ohm

- Alcance até 10 m

- Tempo de música: até 7 horas

- Frequencia de resposta: 20 Hz-20 kHz

- Sensibilidade: 105±3%dB

- Capacidade da bateria: 3,7V / 180 mAh

- Entrada: DC 5V

- Maos livres

- Fácil carregamento via porta USB

- Bluetooth

- Impedancia: 32 ohm

- Alcance até 10 m

- Tempo de música: até 7 horas

- Frequencia de resposta: 20 Hz-20 kHz

- Sensibilidade: 105±3%dB

- Capacidade da bateria: 3,7V / 180 mAh

- Entrada: DC 5V

- Maos livres

- Fácil carregamento via porta USB

Conteúdo da embalagem

- Artica Pride

- Cabo de carregamento USB

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos

- Artica Pride

- Cabo de carregamento USB

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos

- Artica Pride

- Cabo de carregamento USB

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430614169 8435430614176

Peso 0,00 0,00

Largura 0,16 0,48

Comprimento 0,06 0,22

Alto 0,16 0,21

Contém

Unidade 1

Caixa externa 6

www.ngs.eu


