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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!
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