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LD-PAK3-HG-BT-BLK 
HAPPY GEEK gift set met speaker, in-earphones én hoofdtelefoon, zwart 

 

 
 

Waarom zou je kiezen tussen een Bluetooth speaker, oordopjes en/of een hoofdtelefoon 

als je alles in één keer kunt kopen? De HAPPY GEEK set van Ledwood is zonder twijfel 

geschikt voor de hele familie. De drie items zijn dankzij hun kwaliteit, veelzijdigheid, 

design en eenvoud in gebruik, geschikt voor zowel jong als oud. Alle artikelen zijn 

uitgerust met een Bluetooth 5.0 connectie. Hierdoor ben je altijd zeker van een snelle en 

kwalitatieve draadloze verbinding voor geluidsoverdracht. Daarnaast beschikken de 

speaker, de in-earphones en de hoofdtelefoon over slimme en nieuwe technologieën 

zoals o.a. voice assistant, wireless connection en sensitive touch. En het zijn niet alleen 

de kwaliteit en de technische snufjes waarin deze Ledwood toppers uitblinken, maar ook 

het design. De mat rubber finish en details van stof en leer zorgen voor een stijlvolle en 

stoere look, waar de hele familie blij van wordt. Kortom de LD-PACK3-HG-BT-BLK HAPPY 

GEEK gift set is een absolute aanrader om cadeau te geven voor de feestdagen, 

verjaardagen of gewoon om iemand of je gezin te verrassen. Succes gegarandeerd! 

 

 

Specificaties: 

 

 Draadloze Bluetooth speaker, in-ear oordopjes en hoofdtelefoon 

 Bluetooth V5.0 + EDR met een bereik van 10 meter  

 Sensitive Touch control  

 Voice Assistant functie 

 Wireless connectie geschikt voor iOS/Android tablets en smartphones 

 Matt finish 

 

 Afmeting verpakking : 32,0 x 8,6 x 22,0 cm (BxDxH)  
 Gewicht incl. verpakking : 0,8 kilogram  

 EAN code   : 3700789509554 

 Verpakkingseenheid : 12 stuks 
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LD-PAK3-HG-BT-BLK 

HAPPY GEEK gift set met speaker, in-earphones én hoofdtelefoon, zwart 

 

 
Specificaties Speaker: 

 

 Draadloze Bluetooth speaker 

 Bluetooth V5.0 met een bereik van 10 meter  

 Speeltijd circa 6 uur 

 Micro SD, USB- en 3,5 mm jack aansluiting 

 Lithium batterij: 800mAh 

 Opladen via micro USB 

 Afmeting: 9,5 x 6,2 x 7,0 cm (BxDxH) 

 Gewicht: 0,22 kg 

 

 

Specificaties oordopjes: 

 

 In-earphones met oplaadcase 

 Bluetooth V5.0 + EDR met een bereik van 10 meter  

 Voice Assistant en Sensitive Touch functie 

 Speeltijd circa 3 x 3 uur 

 Micro SD, USB- en 3,5 mm jack aansluiting 

 Lithium batterij oplaadcase: 300mAh 

 Lithium batterij oordopjes: 2x 30mAh 

 Opladen via USB-C 

 Afmeting: 5,7 x 2,3 x 4,5 cm (BxDxH) 

 Gewicht: 0,05 kg 

 

 

Specificaties hoofdtelefoon: 

 

 Hoofdtelefoon 

 Bluetooth V5.0 met een bereik van 10 meter  

 Voice Assistant en Sensitive Touch functie 

 Speeltijd circa 8 uur 

 Micro SD, Micro USB- en AUX aansluiting 

 Lithium batterij: 200mAh 

 Opladen via micro USB 
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