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156448

SRP 149,99 €
Lightning-powered appcessories voor iPod, iPhone en
iPad

Kleur

Stijl

RU VERSION

PRODUCT DETAILS
RAYZ PLUS - SLIMMER SAMEN.
Decennialang zorgden accessoires voor een passieve ervaring, zonder de intelligentie om zich aan te passen aan hun
omgeving of zich automatisch af te stemmen op de behoeften van de gebruiker.

Dit is verleden tijd. Met de nieuwste Lightning-powered-technologie en geïntegreerde software is Rayz een nieuwe
categorie van appcessoires die samenwerken met je iPhone als nooit tevoren.

Rayz geeft iedereen meer persoonlijkheid, mogelijkheden en controle, waar ze ook gaan. Dit zijn de slimste
appcessoires van vandaag voor een nieuwe generatie iPhone-lovers.
MODULAIRE TECHNOLOGIE
Rayz is de eerste koptelefoon ter wereld die gebruik maakt van de Next Gen Lightning Audio Technology om meer
functionaliteit te bieden binnen de kleinste afmetingen.
COMPACT DESIGN
Rayz zijn volledig uitgeruste koptelefoons die geen toegevingen doen op het gebied van grootte. Geen accu. Geen
laadkabel. Klein genoeg om overal mee te nemen: Rayz bieden de perfecte balans van grootte en technologie.
LIGHTNING POWERED
Lager stroomverbruik dan om het even welke andere Lightning-koptelefoon. Vergelijking op basis van dezelfde
bedrijfsmodus.
GEÏNTEGREERDE LAADPOORT
De enige koptelefoon waarmee je kunt telefoneren en laden terwijl de Lightning-poort is aangesloten.
AUTOPAUSE
Rayz weten wanneer je ze gebruikt. Haal ze uit, en ze pauzeren je film of muziek automatisch. Doe ze weer in en de
muziek herneemt.
HEARTHRU™-MODUS
De HearThru-modus van Rayz laat omgevingsgeluiden door je geluidsonderdrukking sijpelen, voor een beter
bewustzijn van je omgeving. Alles van de toeterende auto, tot de barista die je naam roept.
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SMART BUTTON
Met één druk op de knop, haal je je favoriete app naar voren, demp of unmute je telefoongesprekken, of start je de
Rayz-bedieningselementen. Het is de makkelijkste manier om te navigeren naar de dingen waar je van houdt.
SMART NOISE CANCELLING
Rayz past zijn prestaties aan je oor aan en zijn ruisonderdrukking aan de wereld rondom je, zodat jij je kunt
concentreren op de dingen die jij wilt.
GEPERSONALISEERDE APP
Pas de instellingen van je koptelefoon en smart button aan. Software-updates worden automatisch geleverd, met
nieuwe functies en mogelijkheden.
AUDIO EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Type: Dynamic Noise-cancelling
Frequency response: 10 Hz to 20 000 Hz
Driver units: 9,2 mm
Bitrate/Sampling Frequency: up to 24 bit/48 kHz

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573243091402

Fabrieksnummer:

SE-LTC5R-T/XZCEW5

Productgewicht:

0.153 kilograms

Copyright © 2022 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

