
WH-CH710N
WH-CH710N Trådlö sa brus re duce rande  hö rlurar
Kraftfull lyssningsupplevelse utan störningar överallt.

Med brusreducering via teknik med dubbla brussensorer och läge för omgivningsljud har du full kontroll
över ljudupplevelsen. Med 35 timmars trådlös uppspelning kan du lyssna på musik hela dagen.

Digital brusreduceringsteknik
Trådlös BLUETOOTH®-strömning med NFC™ One touch
Batteritid upp till 35 timmar och snabbladdning

Teknisk sammanfattning
Iko nbeskrivning

Brus re duce ringe n anpassas  e fte r miljö n me d de  dubbla
brusse nso re rna

Hö r fle r de talje r me d 30  mm e le me nt
Lyssna länge  me d upp till 35 timmars  batte ritid o ch

snabbladdning
Trådlö s  Blue to o th®-s trö mning me d NFC™ One  to uch
Smartpho ne -ko mpatibe l fö r hands fre e samtal o ch ko ntakt

me d rö s tass is te nt

Vikt iga t ekniska specif ikat io ner
Element  
30  mm, do me
Ingång(ar)  
S te re o miniko ntakt
Frekvensåt ergivning 
7 Hz–20  000  Hz  (JEITA)

Frekvensåt ergivning (Bluet o o t h®-ko mmunikat io n)
20–20  000  Hz  (44,1 kHz  sampling)
Frekvensåt ergivning (akt iv användning)  
20  Hz–20  000  Hz  (s trö m på) (me d kabe l)
Passiv användning 
Ja
NFC 
Ja
Sladdlängd 
Ca 1,2 m (me dfö ljande  hö rlurskabe l)

Vad innehåller f ö rpackningen?
Ans lutningskabe l
USB-kabe l

Specif ikationer

St o rlek o ch vikt
Vikt Ca 223 g

Allmänna f unkt io ner
Hö rlurst yp S lutna, dynamiska
Element 30  mm, do me
Impedans (Ohm) 72 o hm (vid ans lutning via hö rlurskabe ln me d

e nhe te n pås lage n), 33 o hm (vid 1 kHz ) (vid
ans lutning via hö rlurskabe ln me d e nhe te n
avs tängd)

Frekvensåt ergivning 7 Hz–20  000  Hz  (JEITA)
Frekvensåt ergivning (akt iv
användning) 

20  Hz–20  000  Hz  (s trö m på) (me d kabe l)

Frekvensåt ergivning
(Bluet o o t h®-
ko mmunikat io n)

20–20  000  Hz  (44,1 kHz  sampling)

Känslighet  (dB/mW) 94 dB/mW (vid 1 kHz ) (vid ans lutning via
hö rlurskabe ln me d e nhe te n pås lage n), 100  dB/mW
(vid 1 kHz ) (vid ans lutning via hö rlurskabe ln me d
e nhe te n avs tängd)

Vo lymreglage Ja
Sladdt yp Enke ls idig, lö s tagbar
Sladdlängd Ca 1,2 m (me dfö ljande  hö rlurskabe l)
Ko nt akt L-fo rmad s te re o miniko ntakt (me dfö ljande

hö rlurskabe l)
Ingång(ar) Ste re o miniko ntakt
NFC Ja
Passiv användning Ja

Bat t eri
Bat t eriladdningsmet o d USB
Bat t erit id (ko nt inuerlig
musikuppspelningst id)

Max. 35 timmar (BT NC)

BAT T ERIT ID (KONT INUERLIG
KOMMUNIKAT IONST ID)

Max. 35 timmar (BT NC)

Bat t erit id (vänt et id) Max. 200  timmar (BT: PÅ/Brus re duce ring: AV)

Bluet o o t h®-specif ikat io n
Bluet o o t h®-versio n Ve rs io n5.0
Ef f ekt iv räckvidd Fri s ikt ca tio  m
Frekvenso mf ång 2,4 GHz -band (2 4000–2 4835 GHz)
Pro f il A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Ljudf o rmat  so m kan hant eras AAC, SBC
Innehållskydd so m används SCMS-T

Brusreducerande
St rö mbryt are f ö r
brusreducering

Ja

Aut o mat isk AI-
brusreducering

Ja

Funktioner
Hö rlurar so m st änger ut e o mvärlden 
Oavse tt o m du s itte r på e n långflygning e lle r bara är på väg till jo bbe t analyse rar AINC-
funktio ne n (Auto matic  Artific ial Inte llige nce  No ise  Cance lling) ko ns tant alla
ljudko mpo ne nte r i o mgivninge n o ch välje r auto matiskt de t me s t e ffe ktiva
brus re duce rings läge  fö r aktue ll s ituatio n. 

T a ko nt ro ll ö ver ljudet  med t eknik med dubbla brussenso rer 
Dubbe l mikro fo n so m re gis tre rar ljud både  bakifrån o ch framifrån gö r att WH-CH710N-
hö rlurarna fångar upp me r o mgivnings ljud än tidigare . Oavse tt vilka ljud du än vill
s tänga ute , ko mme r du nu att ve rklige n kunna fö rlo ra dig s jälv i de t du lyssnar på i
lurarna.   

NFC™ One t o uch f ö r musik direkt
Me d NFC™ (Ne ar Fie ld Co mmunicatio n) kan du bö rja s trö mma mus ik me d e n
knapptryckning. Håll bara din NFC™-aktive rade  e nhe t mo t N-märke t på hö lje t så upprättas
ans lutninge n snabbt o ch e nke lt. 

St rö mning av hö g kvalit et  via Bluet o o t h®
Har du inte  NFC™? Inga pro ble m! Ans lut e nhe te n manue llt ge no m att aktive ra
Blue to o th® i e nhe te ns  ins tällningar. 

St ilf ull design 
WH-CH710N-hö rlurarna har e n e le gant, rundad de s ign o ch åte rge r ljud av hö gs ta klass .    
  

Perf ekt  passf o rm 
Skjutre glage t i me tall ge r e nke lt pe rfe kt pass fo rm – fö r långa, be kväma
lyssningsse ss io ne r.

Bekväma hela dagen 
Mjuka, o vala ö ro nkuddar gö r att du aldrig be hö ve r ta e n paus  från att lyssna på mus ik
e lle r titta på film e lle r tv. 

Res enkelt  med f ällbar design 
Öro nsnäcko rna på WH-CH710N kan fällas  iho p fö r e nke l transpo rt, både  i re sväskan
o ch i ryggsäcke n. 



Snabbladdning 
De t inbyggda litiumjo nbatte rie t ge r upp till 35 timmars  lyssnande  på e n e nda laddning.
Använde r du snabbladdning får du 60  minute rs  uppspe lning e fte r bara 10  minute rs
laddning. 

Anpassa dit t  ljud
Aktive ra läge t fö r o mgivnings ljud så har du to tal ko ntro ll ö ve r lyssningsupple ve lse n.
Nu kan du lyssna på mus ik samtidigt so m du fo rtfarande  hö r vardagliga ljud so m du
inte  bö r s tänga ute , till e xe mpe l trafikljud e lle r utro p i ko lle ktivtrafike n.

Du missar int e en t o n med 30  mm element
De  nya 30  mm e le me nte n ge r re nt, klart ljud äve n me d lätta o ch be kväma hö rlurar o ch
klarar att åte rge  e tt bre tt fre kve nso mfång, från basdunk till hö ga to ne r. 

Hjälp f rån assist ent en –  handsf ree
Aktive ra te le fo ne ns  rö s tass is te nt me d e n knapptryckning o ch få väganvisningar, spe la
upp mus ik o ch ko mmunice ra me d ko ntakte r.. 

T ydligare handsf reesamt al
Samtale n flyte r på me d e nke l hands fre e användning. Låt te le fo ne n ligga där de n är – de t
är bara att prata. WH-CH710N ge r klarare  rö s tkvalite t till pe rso ne n i andra ände n.

Pro dukt sida på marknadsf ö ringswebbplat sen
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/whch710nb.ce 7?lo cale =sv_SE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/whch710nb.ce7?locale=sv_SE

	WH-CH710N
	Teknisk sammanfattning
	Ikonbeskrivning
	Viktiga tekniska specifikationer
	Vad innehåller förpackningen?

	Specifikationer
	Storlek och vikt
	Allmänna funktioner
	Batteri
	Bluetooth®-specifikation
	Brusreducerande

	Funktioner
	Hörlurar som stänger ute omvärlden
	Ta kontroll över ljudet med teknik med dubbla brussensorer
	NFC™ One touch för musik direkt
	Strömning av hög kvalitet via Bluetooth®
	Stilfull design
	Perfekt passform
	Bekväma hela dagen
	Res enkelt med fällbar design
	Snabbladdning
	Anpassa ditt ljud
	Du missar inte en ton med 30 mm element
	Hjälp från assistenten – handsfree
	Tydligare handsfreesamtal



