I N F O R M AT I E

Manage you home, manage your music.
Een huis waar je je veilig voelt, waar je
mag dansen op muziek. Waar het leven
duurzaam is en de techniek je ontzorgt.
Jouw Smart Home.

EMAIL
info@viertron.nl

TELEFOON
0180 - 61 83 55

ADRES
Achterzeedijk 57-40,
2992SB Barendrecht

INTERNET
facebook.com/viertron
instagram.com/viertron
https://www.viertron.nl/nitro-x/

NiTro-X

WIRELESS

NITRO-X HOOFDTELEFOON

3 5 U U R B AT T E R I J D U U R
Of je nu aan het werk bent, in de sportschool of op
lange vluchten, het is altijd vervelend als de batterij leeg

S P E C I F I C AT I E S
* Optimaal comfort
* Ruisonderdrukking
* 35 uur batterijduur
* Snellaadsysteem
* Bluetooth 5.0

COMFORT

raakt. Daarom hebben we voor NiTRO-X hoogwaardige
batterijen van hoge kwaliteit gebruikt, die een totale
speelduur tot 35 uur * opleveren.
Als de ruisonderdrukking is ingeschakeld, heb je een
batterijlevensduur tot 28 uur *.
NiTRO-X heeft een gepatenteerd snellaadsysteem
genaamd HyperCharge. Met dit systeem kunnen de
batterijen in ongeveer 1 uur volledig worden opgeladen.

NiTRO-X Overear is ontworpen om optimaal comfort te bieden, zelfs voor langdurig

Als de batterij leeg is en u de handsets niet kunt opladen,

gebruik. De hoofdtelefoonpads zijn gemaakt van een membraanachtig materiaal,

kunt u altijd een 3,5 mm SUPRA-kabel gebruiken en de

SUPRA BreathTex ©. Het materiaal laat warmte en vocht door de headset, terwijl het

hoofdtelefoon rechtstreeks op uw telefoon aansluiten.

beschermt tegen inkomend vocht en storend omgevingsgeluid.
SUPRA BreathTex © in combinatie met de drukverlagende beugel, het duurzame

* afhankelijk van het gebruikte volume

VOLLEDIGE CONTROLE

lichtgewicht materiaal en de draaibare covers zorgen voor vele uren luisterplezier
zonder dat de hoofdtelefoon warm of ongemakkelijk aanvoelt.

Met de knopfuncties kun je oproepen beantwoorden,
het volume aanpassen, het nummer wijzigen, maar je

ACTIEVE RUISONDERDRUKKING

hebt ook de mogelijkheid om de stemassistent van je
telefoon te activeren door te dubbelklikken op de aan /

De actieve ruisonderdrukking in combinatie

uit-knop. NiTRO-X is compatibel met Google Assistant®

met de nauwsluitende hoofdtelefoonpads

en Siri® maar zijn ook klaar voor andere toekomstige

isoleert je van storend omgevingsgeluid.

spraakassistentdiensten.

Vliegtuigmotoren, de stemmen van
kantoorburen, het geluid in de metro

D E A U D I O E R VA R I N G

vormen geen probleem meer, je activeert
de geluidsreductie met een simpele druk

Het gepatenteerde 40 mm-aandrijfelement, SBS40Dv.1,

op de knop. De geïntegreerde digitale

laat je een krachtig en uitgebalanceerd geluid ervaren

technologie in NiTRO-X filtert het geluid

dankzij het brede frequentiebereik.

weg en laat je in privacy genieten van je

Het geluidskarakter volgt het testwinnende NiTRO-

muziek, pod, film of spraakoproepen, waar

concept waarmee je alles kunt ervaren, van de laagste

je ook bent. De luisterfunctie zorgt ervoor

basgangen tot de hoogste tonen. Alles op een correcte

dat je nog steeds op stemniveau met je

en realistische manier zodat je kunt genieten van

omgeving kunt communiceren, zodat je

muziek, film, pod of wat je maar wilt luisteren.

belangrijke berichten op de vlucht, het
treinstation etc. niet mist.

