
NGS BT TRUE WIRELESS EARPHONES
ARTICA LIBERTY

AUSCULTADORES ESTÉREO COMPATÍVEIS COM A
TECNOLOGIA BLUETOOTH 5.0-TRUE WIRELESS. 5HR
AUTONOMIA

Auriculares estéreo True Wireless, para além de serem compatíveis
com a tecnologia Bluetooth 5.0, possuem um carregamento sem
fios para a base.

Ouvir a sua música preferida ou, até mesmo, atender chamadas
nunca foi tão fácil.

Entre em contacto com o seu Assistente de voz e peça para
efetuar uma chamada para um número da sua lista de contactos
ou de alguma pesquisa na internet.

Para além disso, poderá desfrutar da função mãos livres, em que
não é necessário tocar no telefone para atender ou desligar
chamadas.

Os NGS Artica Liberty possuem um sensor de proximidade, que
ativa a música quando deteta que os auriculares estão colocados
nos ouvidos e que a interrompe quando os auriculares são
retirados. Para além disso, ao colocar o auricular, atende a
chamada que está a receber e, ao retirá-lo, desligará diretamente a
chamada.

O seu design desportivo e ultraleve vem equipado com um sistema
de ajuste que permite utilizar os seus auriculares durante mais
tempo e em qualquer atividade.

São também resistentes ao suor e aos salpicos (nível IPX5), pelo
que também pode praticar desporto ao ar livre.

Inclui botões de controlo nos dois auriculares para facilitar o seu
manuseamento.  

Com uma capacidade da bateria de 50 mAh, possui uma
autonomia de 3,5 horas com um volume a 70% ou de 5 horas com
um volume de 50%. Contudo, se é daqueles que dá tudo com o
volume no máximo, então não se coíba disso e vibre com a sua
música preferida durante 2,5 horas sem interrupções.

A sua base de carregamento possui uma bateria de 580 mAh, com
a qual poderá carregar totalmente os auriculares durante 3 vezes
sem necessidade de usar cabos. 

Com a base de carregamento e os auriculares totalmente
carregados, poderá utilizá-los durante, no máximo, 20 horas*. 

Devido ao seu reduzido tamanho e ao seu estojo que permitem
transportá-los de forma cómoda e segura, pode levá-los para onde
quiser.

Batería 65mAh x auricular

Duração bateria 20 horas

Base de carregamento Sim

Duração de carregamento Base: 2 horas / Auriculares: 2 horas

Resistente à agua IPX5

Mãos livres Sim

Distância de funcionamento 10m

Autonomia máxima 20 horas

Peso 4gr (por auscultador)

Especificações técnicas

- Compatível com Bluetooth 5.0

- Carregamento sem fios

- Fun¡çao do sensor

- Coloque para reproduzir música/atender chamadas

- Retire para colocar a reprodu¡;ao de música em pausa/terminar chamadas

- Maos livres

- Chamadas telefónicas estéreo

- Bateria: 50 mAh

- Dura¡;ao de funcionamento: 3,5 horas*

- Base de carregamento: 540 mAh

- Recarga dos auriculares 3 vezes

- Distancia de funcionamento: até 10 m

- * 5 horas a 50% do volume

- 3,5 horas a 70% do volume

- 2,5 horas a 100% do volume

Conteúdo da embalagem

- Artica Liberty

- Base de carregamento

- Cabo de carregamento tipo-C

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430616330 8435430616347

Peso 0,00 0,00

Largura 0,02 0,27

Comprimento 0,03 0,23

Alto 0,02 0,18

Contém

Unidade 1

Caixa externa 10

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-HEADP-0333&nombredivision=&ididioma=4&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-HEADP-0333&nombredivision=&ididioma=4&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-HEADP-0333&nombredivision=&ididioma=4&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-HEADP-0333&nombredivision=&ididioma=4&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=ELEC-HEADP-0333&nombredivision=&ididioma=4&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#


NGS BT TRUE WIRELESS EARPHONES
ARTICA LIBERTY

AUSCULTADORES ESTÉREO COMPATÍVEIS COM A
TECNOLOGIA BLUETOOTH 5.0-TRUE WIRELESS. 5HR
AUTONOMIA

Auriculares estéreo True Wireless, para além de serem compatíveis
com a tecnologia Bluetooth 5.0, possuem um carregamento sem
fios para a base.

Ouvir a sua música preferida ou, até mesmo, atender chamadas
nunca foi tão fácil.

Entre em contacto com o seu Assistente de voz e peça para
efetuar uma chamada para um número da sua lista de contactos
ou de alguma pesquisa na internet.

Para além disso, poderá desfrutar da função mãos livres, em que
não é necessário tocar no telefone para atender ou desligar
chamadas.

Os NGS Artica Liberty possuem um sensor de proximidade, que
ativa a música quando deteta que os auriculares estão colocados
nos ouvidos e que a interrompe quando os auriculares são
retirados. Para além disso, ao colocar o auricular, atende a
chamada que está a receber e, ao retirá-lo, desligará diretamente a
chamada.

O seu design desportivo e ultraleve vem equipado com um sistema
de ajuste que permite utilizar os seus auriculares durante mais
tempo e em qualquer atividade.

São também resistentes ao suor e aos salpicos (nível IPX5), pelo
que também pode praticar desporto ao ar livre.

Inclui botões de controlo nos dois auriculares para facilitar o seu
manuseamento.  

Com uma capacidade da bateria de 50 mAh, possui uma
autonomia de 3,5 horas com um volume a 70% ou de 5 horas com
um volume de 50%. Contudo, se é daqueles que dá tudo com o
volume no máximo, então não se coíba disso e vibre com a sua
música preferida durante 2,5 horas sem interrupções.

A sua base de carregamento possui uma bateria de 580 mAh, com
a qual poderá carregar totalmente os auriculares durante 3 vezes
sem necessidade de usar cabos. 

Com a base de carregamento e os auriculares totalmente
carregados, poderá utilizá-los durante, no máximo, 20 horas*. 

Devido ao seu reduzido tamanho e ao seu estojo que permitem
transportá-los de forma cómoda e segura, pode levá-los para onde
quiser.

Batería 65mAh x auricular

Duração bateria 20 horas

Base de carregamento Sim

Duração de carregamento Base: 2 horas / Auriculares: 2 horas

Resistente à agua IPX5

Mãos livres Sim

Distância de funcionamento 10m

Autonomia máxima 20 horas

Peso 4gr (por auscultador)

Especificações técnicas

- Compatível com Bluetooth 5.0

- Carregamento sem fios

- Fun¡çao do sensor

- Coloque para reproduzir música/atender chamadas

- Retire para colocar a reprodu¡;ao de música em pausa/terminar chamadas

- Maos livres

- Chamadas telefónicas estéreo

- Bateria: 50 mAh

- Dura¡;ao de funcionamento: 3,5 horas*

- Base de carregamento: 540 mAh

- Recarga dos auriculares 3 vezes

- Distancia de funcionamento: até 10 m

- * 5 horas a 50% do volume

- 3,5 horas a 70% do volume

- 2,5 horas a 100% do volume

Conteúdo da embalagem

- Artica Liberty

- Base de carregamento

- Cabo de carregamento tipo-C

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430616330 8435430616347

Peso 0,00 0,00

Largura 0,02 0,27

Comprimento 0,03 0,23

Alto 0,02 0,18

Contém

Unidade 1

Caixa externa 10

www.ngs.eu


