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Opplev den kraftige, balanserte lyden til de trådløse Solo Pro-hodetelefonene med aktiv
støyreduksjon (ANC).

Høydepunkter
Aktiv støyreduksjon (ANC) stenger ute lyd fra omgivelsene
Kraftig og balansert lyd takket være den avanserte akustikken
Opp til 22 timer lyttetid og Fast Fuel
Sømløst integrerte kontroller på øreklokkene

Produktbeskrivelse
LYD SOM INSPIRERER
Bli inspirert av de trådløse Solo Pro-hodetelefonene. Solo Pro har to lyttemoduser, slik at du kan lytte på din måte: Aktiv støyreduksjon
(ANC) og Transparent. Beats' Pure ANC gir deg pusterom med et fyldig lydbilde, mens Transparent gjør det enkelt å følge med på det
som skjer rundt deg. Solo Pro har et gjennomtenkt design ned til minste detalj, for eksempel den intuitive funksjonen som slår
hodetelefonene på når du folder dem ut, og av når du folder dem sammen. Den ergonomiske utformingen gir et stilrent utseende og
maksimal komfort over lang tids bruk. Og med opptil 22 timers batteritid har du alltid musikken med deg uansett hvor du skal.
STYR MUSIKKEN
Solo Pro har avansert akustikk med rik, kraftig lyd og balanserte toner. Ved å bygge videre på den prisbelønte lyden til Solo3 Wireless
har vi nydesignet og oppgradert lydprofilen fra bunnen av for en enda bedre lytteopplevelse. Med to forskjellige lyttemoduser kan du
velge om du vil slå verden av - eller på. Bests' Pure ANC stenger aktivt ute lyd fra omgivelsene og bruker lydkalibrering i sanntid for å
bevare klarhet, dybde og følelse, slik at du får pusterom til å slippe kreativiteten fri. Hodetelefonene vet hele tiden hvilke lyder som skal
stenges ute, samtidig som de automatisk tilpasser seg brukerens hodeform i sanntid og sørger for et optimalt lydbilde.
Solo Pro er laget for å passe rett inn i hverdagen din og bli med på alt du gjør, men det er ikke alltid det passer å bruke støyreduksjon.
Det vi vet du alltid vil ha med deg er musikken. Transparent filtrerer inn mer lyd fra omgivelsene på en naturlig måte, samtidig som den
bevarer den overlegne lydkvaliteten. Du kan bytte mellom de to modusene ved å trykke på en knapp, slik at du alltid har den rette lyden
til enhver anledning.
STIL MØTER KOMFORT
For å sørge for komfortabel passform over lang tids bruk var ergonomi første prioritet under designprosessen. Sidearmene i børstet
metall er justerbare og ekstra slitesterke, mens kontrollene går nesten i ett med øreklokkene for enkel bruk og et stilrent utseende.
Resultatet er robuste, men likevel elegante, hodetelefoner med et sofistikert preg.
KRAFT SOM INSPIRERER
Dette er de første hodetelefonene våre som slår seg på når du folder dem ut, og av når du folder dem sammen – enkelt og intuitivt. Solo
Pro har masse kraft til å inspirere med opptil 22 timers avspillingstid under normal bruk med enten ANC eller Transparent slått på. Når
disse modusene er av, får du opptil 40 timers batteritid med spareblussmodus. Og når det er lite strøm på batteriet, får du 3 timers
avspilling etter bare 10 minutters Fast Fuel-lading.1
HOLD DEG OPPDATERT. HOLD DEG KREATIV.
Class 1 Bluetooth®-teknologien gir hodetelefonene bedre rekkevidde og færre tilkoblingsfeil, så du kan stole på at du har forbindelse
uansett hva du gjør. Akselerometeret med stemmeregistrering og de retningsfølsomme mikrofonene søker seg inn på stemmen din og
filtrerer ut bakgrunnsstøy, slik at du får førsteklasses samtalekvalitet. Med de sømløst integrerte kontrollene på øret kan du ta
telefonsamtaler, hoppe over sanger og styre volumet rett fra øreklokken. Konfigureringen går på et blunk – du folder bare
hodetelefonene ut for å slå dem på, og så kobler de seg til Apple Watch, iPad eller Mac automatisk.2
HØYDEPUNKTER

Aktiv støyreduksjon (ANC) stenger ute lyd fra omgivelsene
Beats' Pure ANC justerer seg etter lyden fra omgivelsene og passformen, slik at du alltid får god lydkvalitet
Transparent gjør det enkelt å følge med på det som skjer rundt deg mens du lytter
Kraftig og balansert lyd takket være den avanserte akustikken
Opptil 22 timers lyttetid (opptil 40 timer når ANC og Transparent er slått av)1
Fast Fuel gjør 10 minutters lading om til 3 timer med avspilling når batteriet er lavt1
Slår seg på når du folder dem ut, og av når du folder dem sammen
Ergonomisk design for maksimal komfort ved lang tids bruk
Sømløst integrerte kontroller på øreklokkene for musikk, telefonsamtaler og stemmefunksjonalitet
Høyere samtalekvalitet og bedre anropshåndtering
Class 1 Bluetooth® for bedre rekkevidde og færre tilkoblingsfeil
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1

Testene ble utført av Apple i august 2019 med førproduksjonsenheter av Solo Pro og programvare, sammenkoblet med iPhone XS med førlanseringsprogramvare. Spillelisten
bestod av kontinuerlig rosa støy på 80 dB. Testingen av 10-minutters lading ble utført ved at utladede Solo Pro hodetelefoner ble ladet i 10 minutter. Deretter ble det spilt av lyd inntil
Solo Pro stoppet avspillingen. Batteritiden varierer avhengig av innstillinger, miljø, bruk og mange andre faktorer.
2

Krever en iCloud-konto og macOS 10.14.6, iOS 13.2 eller watchOS 6.0 eller nyere.
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