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Champion new  wireless 
buds PRO ANC, TW400

Champion TW400 PRO hörlurar ger dig en överlägsen ljudupplevelse även i bullriga miljöer tack vare aktiv brusreducering.  Om du önskar kan du 
slå på Transparency mode -läget för att fånga upp viktiga ljud omkring dig. Enkel berörings- och röststyrning, 50 timmars batteri  gör TW400 Pro 
till en fantastisk vardagskompanjon för alla musikälskare.
 
True Wireless
Hörlurarna ger dig bra ljud utan en enda ansluten kabel mellan hörlurarna eller din musikenhet, vilket ger dig en helt unik känsla av flexibilitet.
Active Noise Cancelling
Den integrerade mikrofonen analyserar yttre ljud och producerar en motsatt, brusreducerande signal, vilket eliminerar ljudet från omgivningen och 
låter dig fokusera helt och håller på din musik, ljudbok eller film.
Transparency mode
Med Transparency mode -läget kan du låta ljud från trafik och signaler i din omgivning höras igenom hörlurarna, så att du kan känna dig säker på 
dina promenader. Röster utifrån definieras och förstärks, utan att du behöver sänka volymen eller trycka på paus.
Game mode (Low Latency)
Med Game-läget ställer sig hörlurar sig in på att levererar ljud med låg fördyrning, perfekt till spel och film.
Bluetooth
Den trådlösa Bluetooth 5.2-anslutningen streamar din musik med utmärkt kvalitet utan att du behöver använda sladdar.
Batteri kapacitet
Champion TW400  ger dig 10 timmars batteritid på en laddning. Laddningsfodralet ger dig 3 extra laddningar som tillsammans ger 30 timmar 
musik. Hörlurarna kan laddas via den medföljande USB-C kabel
Dubbla mikrofoner
Champion TW400  kommer med dubbla högkvalitativ inbyggd mikrofon så att du enkelt kan ringa samtal i stereokvalitet.

Art.nr   Besrivning  Antal frp.
CHTW400 Wireless Buds PRO ANC 10st

TW400 PRO ANC
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Specifikation
Average ANC 25dB
Impedance: 32±15% Ω
Drive unit: 10mm
Frequency range: 2.402-2.480GHZ
Sensitivity: 103+/-3 db
Bluetooth version: 5.2
Operating distance: 10m
Music Playback: 10 hours
Talk time: 6 hours
Standby time: 180 hours
Charging time: 1,5 hours
Earphone battery capacity: 40mAh
Battery capacity of charging case: 
300mAh
SNR: 65 dB
Material: Matt ABS
 


