Pioneer E8 True Wireless
Earphones (Black)
243993

SRP 149,99 €
Draadloze sportoortjes

Kleur

PRODUCT DETAILS
VRIJHEID OM JE TE FOCUSSEN OP MUZIEK EN BEWEGING
Wij introduceren een echt draadloze oortelefoon die niet loskomt, terwijl krachtig geluid je helpt je fitnessdoelen te
bereiken: geen kabels, geen stress. De met technologie volgepropte E8's passen zich aan jouw lichaam aan met
Secure-oorvinnen (geleverd in drie maten) die ze op hun plaats houden. De Ear Direct Mount Structure richt driver en
mondstuk op het binnenoor voor een betere audio-respons, terwijl drivers met zeldzame-aardemagneet en
ondersteuning voor de AAC-codec je muziek meer energie geven. De E8's zijn IPX5-waterbestendig en ze bevatten
oordopjes met omgevingsbewustzijn om je veilig te houden. Afspeelbediening, beheren van oproepen en
spraakassistentinteractie zijn allemaal handsfree via de multifunctionele knop, en de Pioneer Notification-app voor
Android ™ kan onderweg e-mail lezen en nog veel meer.
ERVAAR ECHT DRAADLOOS GELUID
De E8's zijn echt draadloos, zonder kabel die het linkeroortje met het rechteroortje verbindt. Dompel je helemaal onder
in de muziek en voel het ritme van je lichaam tijdens het joggen, trainen of fitnessen, zonder te worden afgeleid door
welke kabel dan ook.
MIS GEEN ENKELE NOOT
Drie paar Secure-oorvinnen worden geleverd in de maten S/M/L, wat een perfecte pasvorm voor jouw oorgrootte en vorm garandeert. De vinnen passen over de oorschelp en houden de E8's op hun plaats, waardoor ze bijna onmogelijk
los te schudden zijn tijdens het sporten.
SLIMME FUNCTIES ONTWORPEN VOOR SPORTERS
Oordopjes met omgevingsbewustzijn houden je in contact met de wereld zonder afbreuk te doen aan de
onderdompeling in de muziek. De dopjes hebben drie smalle spleten die een beetje omgevingsgeluid in het oor
mogelijk maken, voor jouw veiligheid. Atleten zullen ook dol zijn op de handsfree multifunctionele knop van de IPX5waterbestendige oortelefoon, die functies voor afspeelweergave, telefoon en spraakassistent samenvoegt.
VERLENGDE SPEELDUUR MET COMPACT DRAAGTASJE
De interne oortelefoonbatterijen bieden een maximale continue verbinding van 3 uur (inclusief audioweergave) op één
lading. Het meegeleverde draagtasje kan de oortelefoons onderweg twee keer opladen, wat je luistertijd verlengt tot
ongeveer 9 uur. Schud met de behuizing en LED's geven de laadstatus van de batterijen aan.
OPZWEPENDE PRESTATIES
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Verhoog je geluksgevoel met 6 mm drivers met zeldzame-aardemagneet. De gecontroleerde bas tilt de kracht van je
muziek naar een hoger niveau, terwijl de AAC-codec de geluidskwaliteit verder verbetert. De Ear Direct Mount
Structure heeft schuin opgestelde drivers en mondstukken die het geluid rechtstreeks in het binnenoor richten, wat
dempingproblemen voorkomt. In plaats daarvan is het geluid helder, gedetailleerd en dynamisch.
EXCLUSIEVE PIONEER NOTIFICATION-APP
Pioneer Notification App voor Android™ leest meldingen voor zoals e-mail, sms en andere berichten. Dit is geweldig
wanneer je je telefoon niet binnen handbereik hebt tijdens het trainen. De app kan je attent maken op updates in je
agenda, de laatste nieuwskoppen en nog veel meer.

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211156997

Fabrieksnummer:

SE-E8TW(H)CZU

Productgewicht:

0.144 kilograms

Afmetingen en Gewicht
Product Gewicht:

0.144

Pakmaat Hoogte:

14.8

Pakmaat Breedte:

8.5

Pakjesmaat Lengte:

5

Kenmerken van de hoofdtelefoon
Hoofdtelefoon type:

In Ear
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