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Aftershokz TREKZ AIR Slate Grey
Aftershokz TREKZ AIR Slate Grey. De volgende generatie van
beengeleidingstechnologie is wat zich in onze lichtste en meest organisch
ontworpen open-oor-koptelefoons bevindt. We snijden de bulk en gebruiken
titanium overal waar mogelijk om te zorgen dat ze niet alleen veiliger passen,
maar ook beter klinken. Trekz Air wordt geïnspireerd door de eisen van elite en
aspirant-sporters, gemotiveerd door zowel hun muziek als hun wereld.

De Aftershokz manier:
Beengeleiding is een natuurlijk onderdeel van het hoorproces. Het geluid
beweegt zich namelijk via onze trommelvliezen en botten tegelijkertijd. Het
resultaat: een hoofdtelefoon die dus een ongeëvenaard bewustzijn en comfort
levert.

Hoe werkt het:
Aftershokz TREKZ AIR Slate Grey gebruikt een paar transducers (Een transducer
bestaat uit een piëzokristal dat door middel van elektrische spanning een
ultrasone geluidsgolf teweegbrengt) om de muziek naar je hoofd over te
brengen. Met een transducer aan elke kant van je hoofd worden trillingen
veroorzaakt, die het geluid via je huid overbrengt vanaf de huidoppervlakte. Dit
contactpunt maakt het dan mogelijk voor de headset om het geluid over te
brengen naar je schedel. Door de trillingen wordt geluid vanaf je jukbeen naar je
binnenoor gezonden, zodat het geluid het slakkenhuis bereikt zonder je
trommelvlies te gebruiken.
• Botgeleidingstechnologie levert muziek door je jukbeenderen, waardoor oren
volledig open blijven om omgevingsgeluiden te horen
• Een 20% lichtere build dan zijn tegenhanger
• Een nieuw organisch ontwerp zorgt voor meer comfort
• Volledig omwikkelbaar titaniumontwerp biedt een ﬂexibele pasvorm voor
zowel onopgemerkt comfort als stabiliteit gedurende de hele dag
• Het OpenFit ™ -ontwerp zorgt ook voor maximaal situationeel bewustzijn en
comfort tijdens langdurige slijtage
• PremiumPitch + ™ garandeert een eersteklas audio-ervaring en bovendien
een groot dynamisch bereik en een rijke basweergave
• Bluetooth® v4.2-connectiviteit en handige multipoint-koppeling
• LeakSlayer ™ -technologie vermindert de natuurlijke geluidslekkage
aanzienlijk
• IP55-gecertiﬁceerd om zweet, stof en vocht te verdrijven, bijvoorbeeld van
trainingen tot slecht weer
• Geniet van zes uur onafgebroken muziek met tevens oproepen voor één keer
opladen
• EQ-voorinstellingen verbeteren de basgitaar en verminderen de trillingen
onderweg
• Microfoons met dubbele ruisonderdrukking sluiten omringende ruis uit en
versterken bovendien eﬀectief de spraak
• Audrey Says ™ steminstructies leiden gebruikers naar power, pair, play en
talk
• Probleemloze 2-jarige garantie
Klik hier voor een demonstratie van dit product.

Technische gegevens:
• Luidsprekertype: beengeleidingstransducers
• Frequentiebereik: 20Hz ~ 20KHz
• Gevoeligheid: 100 ± 3dB
• Microfoon: -40dB ± 3dB
• Bluetooth-versie: v4.2
• Compatibele proﬁelen: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
• Draadloos bereik: 33 ft (10 m)
• Batterij: oplaadbare lithium-ion
• Continu spelen: 6 uur
• Standby-tijd: 20 dagen
• Opladen in: 2 uur
• Gewicht: 1.06 oz (30 g)
• Levering met oplaadkabel via USB
• USB-adapter (220V) om de aftershokz op het net aan te sluiten is als
accessoire leverbaar
Verschillen t.o.v de Aftershokz TREKZ Titanium Slate Grey:
• Heeft Bluetooth versie v4.2 t.o.v. v4.1.
• Stand-by tijd is dubbel zolang, 20 dagen t.o.v. 10 dagen.
• Het volledig opladen duurt iets langer, 2 uur t.o.v. 1,5 uur.
• Deze versie weegt 6 gram minder en is 20% lichter.
• Een nieuw organisch ontwerp zorgt voor meer draagcomfort.
• Volledig afgewerkt titanium ontwerp, biedt een ﬂexibele pasvorm en
stabiliteit.
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Kleur
zwart-grijs
zwart-grijs-met-usb-adapter

Artikelnummer
00670527
00670527-1

Prijs
€
€

Aftershokz SPORTZ Titanium
Deze Aftershokz SPORTZ Titanium is een hoofdtelefoon (bedraad) die u kunt
aansluiten op uw Victor Reader Stream, Braillenote of Trekker Breeze. De
hoofdtelefoon werkt ook met iPods, iPads, Smartphones en MP3 Spelers.
Aftershokz SPORTZ Titanium is een beengeleidende hoofdtelefoon. Dit houdt in
dat het apparaat geluid niet door je trommelvliezen maar door middel van
trillingen tegen je jukbeenderen converteert naar je hersenen. Zodoende
voorkomt u gehoorschade. Klik hier voor een instructievideo over dit
product. Speciﬁcaties: » De batterij gaat 12 uur mee zonder op te hoeven
laden; » 30 dagen standby-tijd en snel te herstarten; » Opladen via USB-poort; »
Ook geschikt voor mensen met lichte gehoorschade; » Zonder microfoon; »
Levering inclusief USB-kabel; » USB-adapter (220V) om de taaklamp op het net
aan te sluiten is als accessoire leverbaar.
Extra-informatie
aftershokz-sportz-titanium
aftershokz-sportz-titanium-met-usb-adapter

Kleur Artikelnummer
black 00670519
black 00670519-1

Prijs
€
€
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Aftershokz TREKZ Titanium
Aftershokz TREKZ Titanium is een lichtgewicht en comfortabele draadloze
stereohoofdtelefoon en is bovendien het veiligste alternatief voor traditionele
sport-koptelefoons en oordopjes. Botgeleidingstechnologie, een open
oorontwerp en een reeks handige functies zorgen namelijk voor een uitstekende
muziekweergave en kristalheldere gesprekken zonder compromis. Aftershokz
TREKZ Titanium is ontworpen met atleten in het achterhoofd, zweetbestendig,
veilig en zorgt er tot slot voor dat je je omgeving kunt horen, waar het leven je
ook brengt.

De Aftershokz manier
Beengeleiding is een natuurlijk onderdeel van het hoorproces. Geluid beweegt
zich namelijk via onze trommelvliezen en botten tegelijkertijd. Het resultaat is
dan ook een hoofdtelefoon die een ongeëvenaard bewustzijn en comfort levert.

Hoe werkt het
Aftershokz gebruikt een paar transducers (Een transducer bestaat uit een
piëzokristal dat door middel van elektrische spanning een ultrasone geluidsgolf
teweegbrengt) om de muziek naar je hoofd over te brengen. Met een transducer
aan elke kant van je hoofd worden trillingen veroorzaakt, die zodoende het
geluid via je huid overbrengen vanaf de huidoppervlakte. Dit contactpunt maakt
het vervolgens mogelijk voor de headset om het geluid over te brengen naar je
schedel. Door de trillingen wordt geluid vanaf je jukbeen naar je binnenoor
gezonden, zodat het geluid het slakkenhuis bereikt zonder je trommelvlies te
gebruiken.
• Botgeleidingstechnologie levert muziek door je jukbeenderen, waardoor oren
volledig open blijven om omgevingsgeluiden te horen
• Lichtgewicht titanium hoofdband voor zowel duurzaamheid als draagbaarheid
• Het OpenFit ™ -ontwerp zorgt voor maximaal situationeel bewustzijn en
comfort tijdens langdurige slijtage
• PremiumPitch + ™ garandeert een eersteklas audio-ervaring, inclusief een
groot dynamisch bereik en een rijke basweergave
• Draadloze Bluetooth® 4.1-connectiviteit en handige multipoint-koppeling
• LeakSlayer ™ -technologie vermindert de natuurlijke geluidslekkage
aanzienlijk
• IP55-gecertiﬁceerd om zweet, stof en vocht te verdrijven, van trainingen tot
slecht weer
• Geniet van zes uur onafgebroken muziek + oproepen voor één keer opladen
• EQ-voorinstellingen verbeteren de basgitaar en verminderen de trillingen
onderweg
• Microfoons met dubbele ruisonderdrukking sluiten omringende ruis uit en
versterken eﬀectief de spraak
• Audrey Says ™ steminstructies leiden gebruikers naar power, pair, play en
talk
• Probleemloze 2-jarige garantie
Klik hier voor een instructievideo over dit product. Technische
gegevens:
• Luidsprekertype: beengeleidingstransducers
• Frequentiebereik: 20Hz ~ 20KHz
• Gevoeligheid: 100 ± 3dB
• Microfoon: -40dB ± 3dB
• Bluetooth-versie: v4.1
• Compatibele proﬁelen: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
• Draadloos bereik: 33 ft (10 m)
• Batterij: oplaadbare lithium-ion
• Continu spelen: 6 uur
• Standby-tijd: 10 dagen
• Opladen in: 1,5 uur
• Gewicht: 1.27 oz (36 g)
• Levering inclusief oplaadkabel via USB
• USB-adapter (220V) om de aftershokz op het net aan te sluiten is als
accessoire leverbaar
Kleur
zwart-grijs
zwart-grijs-met-usb-adapter

Artikelnummer
00671514
00671514-1

Prijs
€
€
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Aftershokz SPORTZ Titanium met microfoon
Aftershokz Sportz Titanium heeft alle functies van de Sportz 3 maar voegt daar
een microfoon aan toe, zodat u ook kunt bellen met deze hoofdtelefoon.
Speciﬁcaties: » Voorkomt gehoorschade; » Geschikt voor mensen met lichte
gehoorschade; » Met microfoon; » Veiliger in het verkeer; » Levering inclusief
USB-kabel; » USB-adapter (220V) om de taaklamp op het net aan te sluiten is
als accessoire leverbaar. Klik hier voor een instructievideo over dit
product.
Recensie Aftershokz Sportz hoofdtelefoon:

De Aftershokz is een multifunctionele en goed klinkende hoofdtelefoon: Wegens
Albinisme ben ik, 64 jaar en slechtziend, altijd opzoek naar het (weer) allerbeste
hulpmiddel. Ik ben veel onderweg en heb dan mijn mobiele telefoon en
opnamerecorder bij mij. Zo kwam ik bij Iris Huys in Gouda om er (die allerbeste)
hulpmiddelen te bekijken en een opname te maken voor een radioprogramma.
Toen ik mijn “oortjes” uit mijn tas haalde en in mijn oren propte om wat ik
opnam ook te beluisteren, bood Edwin Prosman mij de Aftershokz aan: niet in je
oor, maar op het bot ernaast. Met een microfoontje, in een handig en aan de
stof van je kleding vast te schuiven klein maar goed te bedienen kastje, heb ik
sinds dien een perfect klinkend hulpstukje bij hand: handsfree telefoneren,
opnemen en afspelen van geluidsbestanden of gesproken boeken. Maar….wat
belangrijk is voor mensen zoals ik, die het bij de ondersteuning van (13%)
“zien” ook nog van hun oren moeten hebben, je kunt alles om je heen gewoon
blijven horen omdat deze Aftershokz Sportz M2 hoofdtelefoon niet in maar
buiten je oor zit. Via een usb-kabeltje naar je computer is de voeding in nog
geen 2 uur te laden en weer goed voor, naar mijn ervaring, wel 15 uur
luisterplezier en gemak. Ik zou deze, nergens op of om mijn hoofd in de weg
zittende, Aftershokz niet meer willen missen!
Extra-informatie
Kleur Artikelnummer Prijs
aftershokz-sportz-titanium-met-microfoon
black 00670522
€
aftershokz-sportz-titanium-met-microfoon-en-usb-adapter black 00670522-1
€
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