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KM0655 
 Draadloze bluetooth hoofdtelefoon met NFC 

 
Deze stijlvolle Krüger&Matz KM0655 draadloze en opvouwbare hoofdtelefoon is uw 
trouwe metgezel bij het beluisteren van uw favoriete muziek. Waar u ook bent en wat u 
ook gaat doen, U kunt zonder enige beperking genieten van de uitstekende 
geluidskwaliteit van deze hoofdtelefoon. De Krüger & Matz KM0655 is uitgerust met 
bluetooth en NFC connectiviteit. Dus eenvoudig draadloos te verbinden met uw 
smartphone of tablet. De zachte oorschelpen en een verstelbare hoofdband zorgen voor  
een optimaal draagcomfort. Door de mogelijkheid om de hoofdtelefoon op te vouwen 
neemt deze weinig ruimte in, in uw rugzak of tas. Ook hoeft u niet uw telefoon uit u zak 
te halen als u een ander nummer wilt luisteren. De KM0655 hoofdtelefoon heeft 
bedieningsknoppen onder de oorkussens waarmee u de muziek kunt selecteren. 
Dankzij de handsfree functie kunt u ook draadloos een telefoongesprek voeren. Deze 
hoofdtelefoon wordt geleverd met een licht, duurzame etui waarin u de hoofdtelefoon 
goed kunt bewaren en die tevens uw hoofdtelefoon beschermt als u deze meeneemt op 
reis. Kortom gezien de mogelijkheden, kwaliteit en zeker ook de prijs is er geen enkele 
reden om deze Krüger&Matz bluetooth hoofdtelefoon niet te kopen 

 
Specificaties: 
 Voorzien van zachte lederen oorkussens die externe ruis factoren elimineren. 
 Bluetooth (4.0), NFC connectiviteit met bereik tot 10 meter 
 ANC (active noise cancelling) functie 
 Ingebouwde microfoon 
 Dynamische luidspreker met een diameter van 40mm 
 Frequentierespons: 20Hz - 20kHz, Impedantie : 32 ohm 
 Gevoeligheid : 105+ / - 3dB/ mW(1kHz) 
 Micro-USB en AUX-In aansluiting  
 Gebruiksduur tot 12 uur / standby tijd tot 300 uur  
 
 Afmeting   : 18,2 x 16,3 x 0,80 cm (HxBxD) 
 Gewicht   : 0,235 kilogram 
 EAN code   : 5901890042123 
 Verpakkingseenheid : 


