
NGS WIRED STEREO EARPHONE
CROSS SKIP BLUE

AURICULAR DE PLÁSTICO -1.2M CABLE - VOICE ASSISTANT
ACCESS - 3.2MM

Auscultadores intra-auditivos com microfone em cores diferentes
para que possas escolher os que melhor combinam com o teu
visual.

Dispõem de botão multifunções, controlo de volume e tecnologia
Voice Assistant que permite ligar ao assistente de voz do
telemóvel ou tablet tocando apenas num botão.

Os NGS Cross Skip são compatíveis com o teu smartphone ou
leitor de áudio e destaca-se pela sua excelente qualidade de som e
portabilidade.

O microfone integrado no cabo permite-te atender todas as
chamadas sem retirar o smartphone do bolso.

Podes avançar e retroceder a faixa com o botão multifuncional
que permite controlar a reprodução a partir dos próprios
auscultadores.

Os NGS Cross Skip estão equipados com um cabo plano de 1,20 m
que impede a ocorrência de emaranhados e com o qual podes
mover-te com total liberdade 

Estes auscultadores de botão são ideais para correr ou ir ao
ginásio porque incluem almofadas de silicone que se encaixam
perfeitamente no ouvido, impedindo-os de cair. 

Equipados com 3 pares de almofadas de 3 tamanhos diferentes
(S/M/L) para encaixar perfeitamente no ouvido.

Está disponível em três de cores. NGS Cross Skip, em branco; NGS
Skip Blue, em azul klein; e NGS Skip Red, em vermelho.

Mãos livres Sim

Controle de volume Sim

Conexão Jack 3.5mm

Micro incluído Sim

Peso 15gr

Especificações técnicas

- Botao multifuncóes*

- *Depende da marca e modelo do seu dispositivo. Compatível com Siri e
Google Assistente.

- Ligar para o assistente de voz

- Controlar a música

- Atender e rejeitar chamadas

- Controlo de volume

- Unidade de controle: 10 mm

- Resposta de Frequencia: 20 Hz- 20 kHz

- Impedancia: 32 Ohms

- Sensibilidade: 106 dB

- Comprimento do cabo: 1,2 m ±10 %

- Tamanho do conector: 3,5 mm

- Cabo plano

Conteúdo da embalagem

- Cross Skip

- 3 tamanhos diferentes de tampóes

- Manual do utilizador (11 línguas)

- Cartao de garantia de 2 anos

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430614664 8435430614671

Peso 0,00 0,48

Largura 0,00 0,20

Comprimento 0,00 0,15

Alto 0,00 0,16

Contém

Unidade 1

Caixa externa 10
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