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 *É importante esclarecer que o valor de autonomia serve para referência e poderá variar dependendo do som reproduzido e do 

uso da bateria após vários ciclos de recarga. 
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Headset Bluetooth® 

» Conexão sem fio Bluetooth 4.1 

»  Movimente-se livremente sem a interferência de fios 

» Design Premium leve e compacto, traz mais conforto 

para utilizar por mais horas 

» Autonomia de até 16 horas e recarga rápida de 2 horas 

» Protetores auriculares macios e revestidos em couro 

que promovem a redução de ruído e cancelamento de 

eco 

» Microfone omnidirecional permite realizar chamadas 

» Compatível com todas as principais plataformas UC  

» Conectividade simultânea permite que você altere 

entre músicas em um dispositivo portátil e chamadas em 

seu telefone 

» Os botões de ajuste oferecem gestão conveniente da 

música e das chamadas 

 

  
  

 

   

  

 

   O Headset Focus Style possui alta qualidade de áudio e tecnologia bluetooth que permite conectá-lo à outros 
dispositivos. Esse produto é ideal para auxiliar a ter mais foco e concentração na execução das suas tarefas, evitando 
ruídos e distrações externas. Além disso, permite mobilidade enquanto estiver ouvindo música, participando de 
reuniões remotas ou durante chamadas. 
  

Especificações técnicas 

 

Faixa de frequência Bluetooth 2.402 GHz - 2.48 GHz 

Versão bluetooth 4.1 

Alcance Bluetooth s/barreira 15m 

Tempo de carga 2 horas 

Duração da bateria* Até 16 Horas (50% Volume) 
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Tipo de Bateria Lítio 220 mAh 

Certificação Aprovações regulamentares: CE, FCC ID, Anatel 

Indicador visual LED 

Resposta de frequência dinâmica 20 Hz - 20 kHz 

Driver (mm) 40 mm 

Sensibilidade do driver 99 dB ± 3 dB 

Impedância de entrada (ohms) 32 Ω 

Comprimento Cabos USB E P2 1,2 M 

Peso 485g 

Dimensões do portátil A 18,7 x L 15 x P 6,2 

Cores Disponíveis Black e Gold 

Garantia 1 ano  

Conteúdo da embalagem 
» 1x headset Focus Style 

» 1x cabo carregador micro USB 

» 1x Cabo de áudio auxiliar P2 

» 1x Manual do usuário 
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Conecte-se sem fio a qualquer  

dispositivo bluetooth 

 


