
Volledig draadloze oordopjes

Geniet van de vrijheid van volledig draadloze oordopjes met meeslepend geluid en een uitstekende pasvorm. U 
luistert de hele dag door op een comfortabele manier naar uw favoriete muziek met deze oordopjes die op de 
binnenkant van uw oor aansluiten en uw oor goed afdichten. Het oplaadhoesje biedt 20 uur extra afspeeltijd bovenop 
de 5 uur gebruikstijd van de oordopjes zelf. Met het kristalheldere geluid en de krachtige bas blijft u de hele dag 
gemotiveerd, of u nu op kantoor of in de sportschool bent). De IPX5-classificatie geeft aan dat de oordopjes 
zweetbestendig en sproeidicht zijn. De oordopjes dichten het oor af voor een goede ruisonderdrukking en blijven 
comfortabel, ook bij langdurig gebruik. 

Compatibiliteit

Geschikt voor Bluetooth®-apparaten

Technische gegevens

• IPX5-geclassificeerd

• Tot 24 uur afspeeltijd*

• Oortips in 3 maten

• Microfoon voor heldere telefoongesprekken

Inhoud van de verpakking

• Volledig draadloze oordopjes

• Oplaadhoesje

• Micro-USB-kabel

• Siliconen oortips in 3 maten (S/M/L)

Productvoordelen

1.  Prachtig, kristalhelder geluid met een krachtige 
bas bij elk volume 

2.  Ook comfortabel bij langdurig gebruik; biedt een 
goede afdichting van het oor voor 
ruisonderdrukking 

3.  Batterijduur van wel 5 uur bij non-stop afspelen; 
20 uur extra gebruikstijd met het oplaadhoesje  

4.  Naadloze koppeling in één stap dankzij intuïtieve 
bedieningsknoppen

5.  Sproeidicht en zweetbestendig, dus ook geschikt 
voor langdurig joggen

6. Microfoon voor heldere telefoongesprekken
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Belkin maakt het verschil

• Al meer dan 35 jaar baanbrekende technologie en 
vernieuwingen

* Tot 24 uur afspeeltijd bij gebruik van het oplaadhoesje; tot 5 huur non-stop afspeeltijd.
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• Premium audiokwaliteit voor een meeslepende 
geluidsbeleving

• Speciaal ontwikkeld voor hoog comfort en gebruiksgemak

• Eenvoudig te bedienen met aanraakgevoelige 
bedieningsknoppen

• Stijlvolle vormgeving

Kenmerken van de Belkin SOUNDFORM-productlijn

Volledig draadloze oordopjes


