B E O P L AY H X
PRODUKTOVERSIGT

Your Sound.
Your Space.
Grænserne mellem arbejdsliv og
privatliv er mere flydende end
nogensinde. Dagligt bliver vi udsat
for en masse forstyrrende lyde og
distraktioner. Beoplay HX hjælper dig
med at finde ro, så du kan holde fokus
på det der er vigtigt.
Beoplay HX hovedtelefonernes præcise,
uovertrufne lyd og adaptive aktive
støjreduktion, behagelige pasform og
imponerende batteriydeevne hjælper
dig med at finde ro i støjen – så du
altid har fuld kontrol over tid og rum.

VIGTIGE FUNKTIONER

Præcis og uovertruffen lyd
Komfortable og holdbare
Elegant, sofistikeret design
Problemfri tilslutning
Op til 35 timers afspilning
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B E O P L AY H X
S P E C I F I K AT I O N E R

GRUNDLÆGGENDE

Mål (mm)
Hovedtelefoner: 195 B x 200 H x 52 D
Etui: 205 B x 222 H x 57 D
Vægt
Hovedtelefoner: 285 g
Etui: 360 g

Materialer
Aluminium
Læder
Tekstil
Gummi
Polymer
Perfekt til
Arbejde
Transport
Musik

TEKNIK

Enhedstype
Elektrodynamisk højttalerenhed med
neodym-magneter, 40 mm i diameter
Impedans
24 ohm +/- 15 %
Effektivt frekvensområde
20-22.000 Hz
Følsomhed
95 dB, 1 mW ved 1 kHz
Lydcodecs
aptXTM Adaptive
AAC
SBC
LED-indikatorer
Status-LED
Batteri-LED
Mikrofoner
4 digitale MEMS-mikrofoner til tale
(2 mikrofoner deles med ANC)
4 dedikerede MEMS-mikrofoner
til ANC-funktion (to mikrofoner i
hver ørekop)
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Batterilevetid
Op til 35 timer med aktiv Bluetooth og
aktiv støjreduktion
Op til 40 timer kun med Bluetooth
Batteritype
Ikke-udskifteligt litium-ion-batteri
Kapacitet 1.110 mAh
Strømforsyning
5 V opladning via USB-C-stik
Opladningstid
Cirka 3 timer
Knapper
Højre knap: BT-parring til/fra
Venstre knap: ANC-forudindstillinger
til/fra, stemmestyring eller multi-knap
Touch-brugerflade på højre ørekop:
Afspil/pause, Lyd fra/til, Lydstyrke op/
ned, Næste/forrige eller Besvar/afslut
opkald

B E O P L AY H X
S P E C I F I K AT I O N E R

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Bluetooth
Bluetooth 5.1
12 m rækkevidde
Husker de seneste otte parrede enheder

Tilslutninger
Bluetooth 5.1
USB-C-port
3,5 mm minijack

Certificeringer
Google Fast Pair
Made for iPhone (MFi)
Microsoft Swift Pair

A N D R E O P LY S N I N G E R

Designer
MNML
Kassens indhold
Beoplay HX hovedtelefoner
USB-A til USB-C-kabel (1,25 m)
3,5 mm stereokabel (1,25 m)
Stofetui
Quick Start Guide
Tilbehør
Stofetui
Ørepuder (V/H)
USB-A til USB-C-kabel (1,25 m)
3,5 mm stereokabel (langt og kort)
Flyadapter
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Funktioner
Adaptiv aktiv støjreduktion
Transparency Mode
Bluetooth 5.1
Multipoint
Understøttes af Bang & Olufsen appen

B E O P L AY H X
VA R I A N T E R

BLACK
ANTHRACITE

SAND

TIMBER
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B E O P L AY H X
TEKST TIL MARKETINGFORMÅL

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKSTBLOKKE

Elegante
hovedtelefoner med
uovertruffen lyd

5 ord:
Elegante hovedtelefoner med
uovertruffen lyd.
10 ord:
Elegante hovedtelefoner med ANC og
præcis, uovertruffen lyd. Fremstillet af
robuste og behagelige materialer.
25 ord:
Elegante hovedtelefoner med
imponerende ANC og præcis,
uovertruffen lyd. Beoplay HX er
fremstillet af robuste, behagelige
materialer og har en imponerende
batterilevetid, hvilket gør dem
perfekte til langvarig brug.
50 ord:
Beoplay HX er elegante hovedtelefoner
med imponerende ANC og præcis,
uovertruffen lyd, der er finjusteret
af Bang & Olufsens markedsførende
ingeniører. Beoplay HX er fremstillet af
robuste, komfortable materialer og har
en imponerende batterilevetid på op
til 35 timer, hvilket gør dem perfekte
til langvarig brug. Microsoft Swift Pair,
Google Fast Pair og Made for iPhone
giver nem opsætning på tværs af
enhedstyper, og Bluetooth 5.1 sikrer
omfattende tilslutningsmuligheder.
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100 ord:
Beoplay HX er elegant designede
hovedtelefoner med ANC og præcis,
uovertruffen lyd, der er finjusteret
af Bang & Olufsens markedsførende
ingeniører. Førsteklasses ANC hjælper
dig med at finde dit fokus, uanset
hvor du er. Beoplay HX er fremstillet
af holdbare materialer og har en
specialfremstillet hovedbøjle med
aflastning midt på, der sikrer, at de
altid har en behagelig pasform. En
imponerende batterilevetid – op til
35 timer med aktiv Bluetooth og
ANC – gør dem perfekte til langvarig
brug. Microsoft Swift Pair, Google Fast
Pair og Made for iPhone giver nem
opsætning på tværs af enhedstyper,
og Bluetooth 5.1 sikrer omfattende
tilslutningsmuligheder.

B E O P L AY H X
TEKST TIL MARKETINGFORMÅL

VIGTIGE SALGSARGUMENTER

Præcis, uovertruffen lyd
Beoplay HX-hovedtelefoner er
finjusteret af vores brancheførende
ingeniører for at sikre, at du hører
din musik, som kunstneren havde
forestillet sig den. Specialfremstillede
40 mm højttalerenheder med
neodym-magneter giver en præcis og
uovertruffen lytteoplevelse. Ørepuder
af blødt skind sikrer komfort ved lang
tids brug og adaptiv aktiv støjreduktion
hjælper dig med at finde dit fokus.
En række følsomme mikrofoner
kombineret med beamformingteknologi sørger for, at der altid er
krystalklar talegengivelse i Beoplay HX.
Skabt til høj komfort og holdbarhed
Beoplay HX hovedtelefoner er lette
med en specialdesignet ergonomisk
hovedbøjle, der giver langvarig
komfort. Et beskyttende stofetui
gør det nemt at transportere dine
hovedtelefoner og tilbehøret til dem,
når du er på farten. Vi er overbeviste
om, at alle aspekter af Beoplay HX
er af den højeste standard, og vi
giver derfor tre års garanti, uanset
hvor hovedtelefonerne er købt
(produktregistrering er påkrævet).
Elegant, sofistikeret design
Beoplay HX hovedtelefoner er
indbegrebet af de værdier, der har
drevet Bang & Olufsen siden 1925: Vi
skaber oplevelser, der forbliver tro
mod lyd og håndværk. Beoplay HX
hovedtelefonerne opsummerer alt det,
vi holder af og stræber efter, lige fra det
elegante, minimalistiske udseende til
den præcise lyd og intuitive betjening.
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Problemfri tilslutning, intuitiv betjening
Beoplay HX hovedtelefonerne har
hurtig, god og stabil tilslutning
via Bluetooth 5.1. Funktioner som
Microsoft Swift Pair, Google Fast
Pair og Made for iPhone (MFi) gør
opsætningsprocessen nem på tværs
af enhedstyper. Multipoint-tilslutning
giver mulighed for tilslutning til
to enheder på samme tid, mens
den raffinerede betjening giver en
ubesværet og intuitiv oplevelse.
Op til 35 timers afspilning
Beoplay HX hovedtelefoner kan spille
i op til 35 timer med aktiv Bluetooth
og støjreduktion og op til 40 timer
kun med Bluetooth, hvilket gør dem til
nogle af de mest batterieffektive ANChovedtelefoner på markedet.

