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LD-ST-6-BLK 
VERSA T06 Bluetooth speaker met geïntegreerde in-ear earphones 2-in-1, zwart 

 
Waarom zou je kiezen tussen een Bluetooth speaker en oordopjes, als je beide kunt 

hebben? Met de VERSA van Ledwood kun je eenvoudig en supersnel het geluid 

overschakelen van de speaker naar de oortelefoons. Daarnaast is deze handige Versa 2-

in-1 speaker door het compacte formaat makkelijk overal mee naar toe nemen.  

De speaker en in-ear oordopjes geven een goed geluid en zijn draadloos verbonden met 

jouw (mobiele) apparaten, die Bluetooth compatible zijn. De slimme technologie maakt 

het mogelijk dat de T6 functioneert via alle spraakbesturing systemen. Ideaal dus voor 

multi taskers met een druk bestaan. Naast “voice assistance” kun je de oortjes ook 

makkelijk met touch control bedienen. Een vol opgeladen Ledwood Versa LD-ST-6-BLK 

speaker geeft u tot wel 14 uur aaneengesloten luisterplezier. De Bluetooth oortjes gaan 

ongeveer 4,5 gebruiksduur en kunnen tot wel 13 x opgeladen worden in de speaker. En 

niet alleen in kwaliteit blinkt deze 2-in-1 speaker uit. Ook het stijlvolle design met mat 

rubber finish en stoffen bekleding is een goede reden om deze topper aan te schaffen.  

 

Specificaties: 

 

 Draadloze 2-in-1 bluetooth speaker met geïntegreerde in-ear oordopjes 

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

 Touch control voor bedienen van telefoon en muziek ook voor de oordopjes 

 Voice assistent functie 

 Geïntegreerde microfoon voor de oordopjes 

 Afspeeltijd: speaker 14 uur en oordopjes 13 x 4,5 uur 

 Laadtijd: speaker 2,5 uur en oordopjes  1 uur 

 Vermogen: speaker 5 Watt RMS en oordopjes 2 x 5mW 

 Li-ion batterij: speaker 1800mAh / 3,7 V en oordopjes 2 x 40 mAh  

 Meegeleverd: USB oplaadkabel 

 

 Afmeting product  : 7,6 x 5,5 x 10,1 cm (BxDxH)  
 Gewicht incl. verpakking : 0,34 kilogram  

 EAN code   : 3700789509431 

 Verpakkingseenheid : 20 stuks 
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