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Instruções de segurança importantes

Instruções de segurança 
importantes

 X Antes de utilizar o produto, leia o presente manual de 
instruções com atenção e na íntegra.

 X Sempre que der o produto a terceiros, inclua este 
manual de instruções.

 X Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

Evitar danos para a saúde e acidentes
 X Não utilize o produto com volume muito alto durante 
muito tempo de modo a evitar danos na audição.

 X Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm 
entre as conchas dos auscultadores e pacemakers ou 
desfibriladores implantados (ICD), pois o produto gera 
campos magnéticos permanentes.

 X Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do 
alcance das crianças e animais domésticos a fim de 
evitar acidentes e o perigo de asfixia.

 X Nunca utilize o produto em situações que requeiram a 
sua particular atenção.

Evitar danos no produto e interferências
 X Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a 
temperaturas extremamente altas ou baixas (secador, 
aquecedor, exposição direta prolongada à luz solar, 
etc.) para evitar corrosão ou deformações.

 X Utilize, exclusivamente, os aparelhos adicionais/
acessórios fornecidos ou recomendados pela 
Sennheiser.

 X Use apenas um pano seco e macio para limpar o 
produto.

 X Utilize o produto exclusivamente em situações nas 
quais seja permitida a transmissão com tecnologia 
Bluetooth® sem fios.

Utilização adequada/responsabilidade
O URBANITE XL WIRELESS é um acessório para a 
comunicação sem fios com telemóveis, tablets, 
computadores e outros dispositivos Bluetooth que 
suportem os seguintes perfis Bluetooth: "Hands Free" 
(mãos livres) (HFP), "Headset" (microauscultador) (HSP), 
"Audio Video Remote Control" (controlo remoto de 
áudio/vídeo) (AVRCP) e "Advanced Audio Distribution" 
(distribuição avançada de áudio) (A2DP).

Como utilização inadequada do produto é considerada 
a sua utilização para fins não descritos neste manual de 
instruções.

A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela 
utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como 
dos seus acessórios. 

A Sennheiser não se responsabiliza por danos em 
dispositivos USB que não estejam em conformidade com 
as especificações USB.

A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes 
de interrupções de ligação originadas por acumuladores 
descarregados ou antigos, nem por danos que advenham 
do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da 
emissão Bluetooth.

Instruções de segurança relativamente a baterias

AVISO

Em caso de utilização abusiva ou inadequada das baterias, 
existe, em caso extremo, o perigo de:

• geração de calor

• incêndio

• explosão

• formação de fumo ou gases 

Após a utilização, desligue os produtos 
alimentados por baterias.

Carregue sempre as baterias a uma 
temperatura ambiente entre 10 °C a 40 °C.

Recarregue as baterias regularmente mesmo 
se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 
3 meses).

Não exponha as baterias a temperaturas 
superiores a 70 °C. 
Evite a exposição direta ao sol e não atire as 
baterias para o fogo.

Entregue sempre os produtos defeituosos, 
incl. as baterias, em pontos de recolha ou lojas 
da especialidade.

Utilize exclusivamente baterias recomendadas 
pela Sennheiser e carregadores adequados.
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Sobre este produto

Sobre este produto
Som de discoteca onde quer que esteja. Graves potentes e agudos nítidos são os 
pontos fortes do novo microauscultador URBANITE XL WIRELESS da Sennheiser. 
A tecnologia Bluetooth combinada com o novo codec aptX® permite som com 
qualidade CD enquanto as almofadas extremamente confortáveis em tamanho 
XL bloqueiam o ruído exterior. As mais recentes tecnologias sem fios, como 
Bluetooth 4.0 e NFC, asseguram um elevado conforto de utilização, possibilitam 
ligações sem fios com o mero pressionar de um botão e a ligação simultânea 
a 2 dispositivos. O URBANITE XL WIRELESS é consistente em todos os aspetos: 
bateria de longa duração e design robusto, articulado e com estilo – criado para 
a vida urbana.

Outras características do microauscultador Bluetooth
• Leve consigo a discoteca – graves potentes aliados a agudos nítidos
• Liberdade sem fios – Bluetooth 4.0, NFC, operação por toque, mensagens de 

voz, chamadas com três participantes, ligações múltiplas
• Qualidade áudio de CD – Graças ao codec aptX®, o URBANITE XL WIRELESS 

pode ser ligado sem fios a todos aparelhos Bluetooth® com suporte para 
aptX®

• Operação fácil – utilização intuitiva  
• Longa duração de utilização – 25 h de música sem recarregar, 15 dias em 

standby
• Ligação múltipla confortável – Ligação de até dois dispositivos 

simultaneamente (telefone e computador)
• Materiais e mecânica de excelência – Design audaz e moderno
• Envolto em conforto – As almofadas XL são simplesmente mais confortáveis
• Estado imediato – As mensagens de voz mantêm-no sempre atualizado
• Guardar e levar – Design único e prático: basta dobrar e transportar na bolsa 

macia 
• Sempre descansado – 2 anos de garantia internacional

Bluetooth
O microauscultador suporta a tecnologia Bluetooth 4.0 e é compatível com todos 
os dispositivos Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0 e 4.0 que suportem um perfil 
"Hands Free" (mãos livres) (HFP), um perfil "Headset" (microauscultador) (HSP) 
ou um perfil "Advanced Audio Distribution" (distribuição avançada de áudio) 
(A2DP). Desfrute da liberdade sem fios nas suas chamadas ou simplesmente ao 
ouvir música.

NFC

A tecnologia sem fios de curto alcance "Near Field Communication" (comunicação 
por campo de proximidade) (NFC) possibilita a comunicação entre produtos num 
raio de 10 cm.

aptX
O processo de codificação aptX garante um som estéreo cristalino, puro e 
cheio, tornando possível não só a simples audição, como também toda uma 
experimentação e sensações sem qualquer adulteração. Graças à utilização de 
aptX, a tecnologia Bluetooth proporciona agora uma qualidade de som sem fios 
que não se distingue da melhor qualidade áudio de uma transmissão por cabo.

Desde grandes organismos de radiodifusão públicos a estúdios de produção 
cinematográfica, a aptX é uma tecnologia utilizada um pouco por todo o mundo 
para a transmissão de dados áudio digitais de elevada qualidade em tempo 
real. A tecnologia aptX foi concebida para as exigentes tarefas de músicos e 
engenheiros de som, que valorizam a extraordinária margem dinâmica e a 
elevada fidelidade da aptX.

A tecnologia aptX, agora introduzida em produtos de consumo selecionados, 
permite aos amantes da música de todo o mundo desfrutar da fantástica 
experiência auditiva que só o codec aptX pode proporcionar.
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Material fornecido

Material fornecido

Microauscultador

Cabo de carregamento USB

Cabo áudio universal com controlo remoto, 
conectores jack macho de 2,5 mm e 3,5 mm

Bolsa

Quick
Guide Instruções resumidas

Safety
Guide Instruções de segurança

No nosso site da Internet www.sennheiser.com pode encontrar uma lista de 
acessórios disponíveis. Para informações sobre onde adquirir os componentes, 
contacte o distribuidor Sennheiser do seu país: www.sennheiser.com > "Sales 
Partner".
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Vista geral do produto

Vista geral do produto

Vista geral do microauscultador

Vista geral do controlo remoto

Microfone

Conchas 
com almofadas

Entrada mini USB

Ligação áudio

Interruptor de ligar/
desligar

Aro de 
cabeça

LED

Campo de operação 
tátil

Antena NFC

Regulador de volume

Botão multifunções

Conector jack macho de 2,5 mm

Conector jack macho de 3,5 mm

Comando à distância com 
microfone
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Vista geral do produto

Vista geral dos pictogramas

Significado dos pictogramas para a utilização dos botões

Pictograma Significado Pictograma Significado
• Utilização com Bluetooth: 

Toque no campo de operação tátil.

• Utilização com cabo:  
Prima brevemente o botão.

5s

• Utilização com Bluetooth: 
Toque durante 5 segundos no campo 
de operação tátil.

• Utilização com cabo:  
mantenha o botão premido durante 
5 segundos.

2 x

• Utilização com Bluetooth: 
toque no campo de operação tátil 2 
vezes.

• Utilização com cabo:  
prima 2 vezes o botão.

Significado dos pictogramas quanto à intermitência do LED

Pictograma Significado Pictograma Significado

O LED pisca. O LED pisca 3 vezes.

O LED pisca 3 vezes e apaga-se.
O LED pisca alternadamente a azul/
vermelho.

O pictograma “i”

O “i” assinala as indicações que lhe fornecem informações adicionais sobre a utilização do produto.

Vista geral das indicações LED

Significado do funcionamento

LED Significado

O microauscultador está a ligar-se

O microauscultador está no modo de descanso e ainda não está emparelhado com um dispositivo 
Bluetooth

Microauscultador emparelhado com êxito com o dispositivo Bluetooth

O microauscultador está a desligar-se

Emparelhar o microauscultador com um dispositivo Bluetooth (Pairing)

Significado durante as chamadas telefónicas

LED Significado

Chamada recebida

Chamada recebida + bateria quase sem carga
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Vista geral do produto

Vista geral dos botões

Campo de operação tátil/tecla multifunções

Toque/pressão na 
tecla

Função Página

Atender/terminar chamada

Reproduzir/parar faixa

2 chamadas: Atender a chamada e terminar a chamada telefónica ativa

Interromper a remarcação

14

14

15

16

1 s

Rejeitar a chamada telefónica

Reencaminhar a chamada telefónica:

 – do microauscultador para o dispositivo Bluetooth 
 – Reencaminhar a chamada telefónica do dispositivo Bluetooth para o 

microauscultador

14

15

2 x
Colocar a chamada telefónica em espera (função de pausa)

2 chamadas: Atender a chamada e colocar a chamada telefónica ativa em 
espera

Remarcação

Mudar para a faixa seguinte

Pressionar a tecla 2 vezes e manter premida: Avanço rápido na faixa*

14

15

16

14

14

3 x
Mudar para a faixa anterior

Pressionar a tecla 3 vezes e manter premida: Retrocesso rápido na faixa*

14

14

* Estas funções não são suportadas por todos os dispositivos Bluetooth emparelhados.

Interruptor de ligar/desligar

Emparelhar microauscultador com dispositivo Bluetooth 
(Pairing – ver pág. 9)

Ligar o microauscultador (ver pág. 12)

Desligar o microauscultador (ver pág. 12)

Utilização com 
Bluetooth

Utilização com 
cabo
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Preparar o microauscultador

Preparar o microauscultador

Carregar a bateria do microauscultador
Um processo de carregamento completo demora aprox. 2 horas. 

 X Antes da primeira utilização da bateria, carregue a bateria totalmente e sem interrupção.

1

3xon off

2

*

*

 X Retire o microauscultador e desligue-o.

 X Ligue a ficha mini USB do cabo de carregamento à porta 
USB do microauscultador.

 X Ligue a ficha USB à porta USB do seu computador ou a 
um acessório de carregamento disponível opcionalmente 
(*) e a uma fonte de corrente.

3

100%100%

A bateria está a ser carregada. O LED acende-se a 
vermelho. O LED pisca a azul quando a bateria estiver 
completamente carregada.

Se o microauscultador estiver ligado a um iPhone, é 
também indicado no ecrã o estado de carga da bateria do 
microauscultador.

A

”Recharge headset“

B

Click

1

2

Se a bateria estiver quase descarregada, o LED pisca a 
vermelho e é emitida uma mensagem de voz: “Recharge 
headset”. O microauscultador desliga-se automaticamente 
se a bateria estiver sem carga.

 X Utilize o cabo áudio para continuar a ouvir música ou 
efetuar chamadas.

2 h



 URBANITE XL WIRELESS - microauscultador Bluetooth| 9 

Preparar o microauscultador

Emparelhar o microauscultador (Pairing)

CUIDADO

Perigo de interferências radioelétricas!

As ondas radioelétricas de telemóveis podem interferir com o funcionamento de aparelhos sensíveis e desprotegidos.

 X Telefone através do microauscultador apenas em locais nos quais seja permitida uma transmissão sem fios Bluetooth. 

paired

paired + 
connected

Para emparelhar o microauscultador com o seu dispositivo 
Bluetooth, é possível utilizar a comunicação por campo de 
proximidade (NFC) ou a procura por dispositivos Bluetooth. 
Para estabelecer uma ligação, é necessário ativar o 
Bluetooth em ambos os casos.

O microauscultador cumpre o padrão 4.0 da tecnologia 
Bluetooth. Para transmitir dados sem fios, emparelhe 
o microauscultador com um dispositivo Bluetooth que 
suporte os perfis "Hands Free" (mãos livres) (HFP), 
"Headset" (microauscultador) (HSP), "Audio Video Remote 
Control" (controlo remoto de áudio/vídeo) (AVRCP) e 
"Advanced Audio Distribution" (distribuição avançada de 
áudio) (A2DP).

O microauscultador pode guardar até oito dispositivos 
Bluetooth emparelhados ("paired"). Aquando da 
inicialização, o microauscultador tentar estabelecer uma 
ligação automática com os dois últimos dispositivos 
Bluetooth utilizados ("paired + connected"). A ligação de 
um terceiro dispositivo Bluetooth apenas é possível depois 
de ter desligado o primeiro ou o segundo dispositivo 
Bluetooth.

Se emparelhar o seu microauscultador com um nono 
dispositivo Bluetooth, as definições do dispositivo 
Bluetooth menos utilizado serão substituídas.
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Preparar o microauscultador

Emparelhar o microauscultador através de comunicação por campo de proximidade (NFC)

1 2

Settings
NFC
Sound...

Settings
Bluetooth

 X Empurre o interruptor de ligar/desligar para cima e 
solte-o.  
O interruptor de ligar/desligar volta automaticamente 
para a posição ON. O LED pisca alternadamente a azul 
e vermelho. O microauscultador está pronto para o 
emparelhamento. Ouvirá um sinal acústico.

 X Ative a comunicação por campo de proximidade (Near 
Field Communication: NFC) e o Bluetooth no seu 
dispositivo Bluetooth.

3

NFC zone < 3 cm

4

3x

”Connected“ 

 X Aproxime o dispositivo Bluetooth da concha esquerda. Assim que o microauscultador estiver ligado ao dispositivo 
Bluetooth, o LED pisca 3 vezes a azul e apaga-se. Ouve a 
mensagem de voz: "Connected".
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Preparar o microauscultador

Emparelhar microauscultador através de Bluetooth

1 2

Settings
Bluetooth

Bluetooth
Search device...

< 20 cm

 X Empurre o interruptor de ligar/desligar para cima e 
solte-o.  
O interruptor de ligar/desligar volta automaticamente 
para a posição ON. O LED pisca alternadamente a azul 
e vermelho. O microauscultador está pronto para o 
emparelhamento. Ouvirá um sinal acústico.

 X Ative o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.

 X Ative a procura de novos dispositivos Bluetooth. 
São indicados todos os dispositivos disponíveis nas 
proximidades do dispositivo Bluetooth.

3

Sennheiser Urbanite
Sennheiser VMX 200

Sennheiser Urbanite
Keyword:
0000

4

3x

”Connected“ 

 X Selecione "Sennheiser Urbanite" para emparelhar o 
microauscultador com o dispositivo Bluetooth. Se 
solicitado, introduza o número PIN “0000”.

Assim que o microauscultador estiver ligado ao dispositivo 
Bluetooth, o LED pisca 3 vezes a azul e apaga-se. Ouve a 
mensagem de voz: "Connected".

Se não for possível estabelecer uma ligação num prazo de 5 minutos, o microauscultador regressa automaticamente ao 
modo de emparelhamento. Repita os passos acima descritos.
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Utilizar o microauscultador

Utilizar o microauscultador

Ajustar individualmente o microauscultador 
Para obter uma boa qualidade sonora e o máximo conforto 
de utilização, deverá ajustar o microauscultador à sua 
cabeça. 

 X Coloque o microauscultador de forma a que o aro fique 
sobre o centro da sua cabeça.

 X Ajuste o microauscultador de forma a que
 – as almofadas cubram totalmente as orelhas,
 – sinta uma pressão uniforme em torno dos ouvidos,
 – o aro assente sobre a cabeça.

Ligar e emparelhar o microauscultador

3x offoff

 X Ative o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.

 X Mova o interruptor de ligar/desligar para a posição ON.
O microauscultador liga-se. Ouvirá um sinal acústico 
crescente.

O LED pisca lentamente até que o microauscultador 
encontre um dispositivo Bluetooth emparelhado. 

Assim que uma ligação for estabelecida, o LED pisca 3 
vezes a azul e apaga-se. É emitida a mensagem de voz 
"Connected".

Desligar o microauscultador

3x offoff

 X Mova o interruptor de ligar/desligar para a posição OFF.
O LED pisca 3 vezes a vermelho e apaga-se. Ouvirá 
um sinal acústico decrescente. O microauscultador 
desliga-se.

Para poupar a carga da bateria, o microauscultador 
desliga-se automaticamente quando não é utilizado 
durante mais de 60 minutos e não existe uma ligação 
Bluetooth.
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Utilizar o microauscultador

Utilizar cabo áudio
Utilize o cabo áudio se:

 – a bateria estiver descarregada ou 
 – não forem permitidas ligações por rádio, como por exemplo em aviões.

O Bluetooth é desligado automaticamente assim que um cabo áudio for ligado. 

Click

1

2

1

2

 X Ligue o conector jack macho de 2,5 mm do cabo áudio à 
entrada áudio do microauscultador.  

 X Rode o conector no sentido horário para fixar o cabo 
áudio. 

 X Ligue o conector jack macho de 3,5 mm à saída áudio da 
sua fonte áudio. 

 X Retire o conector jack macho de 3,5 mm da sua fonte 
áudio.

 X Rode o conector jack macho de 2,5 mm no sentido anti-
-horário para soltar o cabo áudio. 

 X Remova o conector jack macho do cabo áudio. 
A função Bluetooth pode agora ser novamente utilizada.

Alterar o volume da reprodução

             CUIDADO

             Perigo de lesões auditivas!

Um volume muito alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição.

 X Ajuste um nível de volume baixo antes de colocar o microauscultador.

 X Não se exponha a volumes elevados constantes.

Volume +

Volume –

A

Volume +

Volume –

B

 X Toque no campo de operação tátil do microauscultador. 
Arraste o dedo:

 – para cima para aumentar o volume ou
 – para baixo para reduzir o volume.

 X Desloque o regulador de volume do controlo remoto na 
direção:

 – + para aumentar o volume ou
 – – para reduzir o volume.

Ouvirá um sinal de confirmação assim que atingir o volume mínimo ou máximo (apenas com ligação Bluetooth).
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Utilizar o microauscultador

Ouvir música com o microauscultador
É possível ouvir música sem fios através de Bluetooth e também transferida através do cabo áudio fornecido ou de um 
cabo USB ligado a um PC. 

 X Toque no campo de operação tátil:

2x

3x

2x

+HOLD

3x

+HOLD

Telefonar com o microauscultador
É possível realizar chamadas sem fios através de Bluetooth e também através do cabo áudio fornecido. 

Efetuar uma chamada telefónica

+45 561 800 00 Bauer, Chloe
Brown, Scott
Dickens, Chris
Martinez, Pat
King, Michael
Meyers, Daniel
Smith, John
Thomson, Mary

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

GHI

ABC

JKL

TUV

DEF

MNO

XYZPQRS

 X Selecione no seu telemóvel ou smartphone o número de 
chamada pretendido.
É emitido um sinal acústico no microauscultador.

Se o seu telemóvel não reencaminhar a chamada telefónica 
para o microauscultador:

 X Toque no campo de operação tátil no microauscultador 
ou na respetiva tecla no seu telemóvel (ver manual do 
telemóvel).

Reproduzir faixa

Parar faixa 
(sinal de confirmação)

Mudar para a faixa seguinte

Mudar para a faixa anterior

Avanço rápido na faixa*

Retrocesso rápido na faixa*
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Utilizar o microauscultador

Atender/rejeitar/terminar uma chamada telefónica

Ao receber uma chamada, ouve um sinal de toque no microauscultador e o LED pisca a azul. Se a bateria estiver quase 
descarregada, o LED pisca a vermelho. 

 X Toque no campo de operação tátil:

1s

2x

”Call ended“ 

”Call rejected“

Para atender uma chamada enquanto o microauscultador estiver desligado:

 X ligue simplesmente o microauscultador.

A música é parada até terminar a chamada telefónica. Esta função não é suportada por todos os telemóveis.

Reencaminhar a chamada telefónica do microauscultador ou para o microauscultador

Quando uma ligação é estabelecida, poderá reencaminhar a chamada do microauscultador para o telemóvel ou do 
telemóvel para o microauscultador.

1s

1s Reencaminhar a chamada 
telefónica do microaus-
cultador para o telemóvel

Reencaminhar a chamada 
telefónica do telemóvel para 
o microauscultador

Atender a chamada telefónica

Rejeitar a chamada telefónica

Terminar a chamada telefónica

Colocar a chamada telefónica em 
espera (função de pausa)
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Utilizar o microauscultador

Gerir duas chamadas
É possível gerir duas chamadas telefónicas:

• a partir de dois dispositivos Bluetooth distintos

• ou a partir de um dispositivo Bluetooth.

Se, durante uma chamada telefónica, receber uma segunda chamada:

 X toque no campo de operação tátil.

2x

Se colocar em espera uma chamada telefónica (modo de espera): 

 X toque novamente no campo de operação tátil.

Remarcação

A função “Remarcação” é apenas suportada por dispositivos Bluetooth com o perfil de mãos livres (HFP).

 X Toque no campo de operação tátil.

2x

”Redial cancelled“ 

”Redialing“

Remarcação

Interromper a remarcação

Terminar a chamada ativa e 
atender a chamada recebida

Colocar a chamada em 
espera (modo de espera 
– conforme o telefone) e 
atender a chamada 

Chamada 
ativa

2.ª chamada recebida

Terminar a chamada 
telefónica e comutar para 
a chamada em espera 
(dependente do telefone)

Chamada 
ativa

2.ª chamada recebida
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Utilizar o microauscultador

Guardar e transportar o microauscultador

1

2

Para guardar e transportar o microauscultador ocupando 
pouco espaço, é possível dobrá-lo.

 X Se necessário, retire o cabo áudio.

 X Rebata as conchas para dentro.

 X Utilize a bolsa fornecida para transportar e guardar o 
microauscultador.

Se sair da área de alcance Bluetooth
Só é possível ouvir música e realizar chamadas telefónicas dentro da área de alcance Bluetooth do telemóvel ou do 
dispositivo Bluetooth. O alcance depende das condições ambientais como, por ex., a espessura e características das 
paredes. Em linha direta sem obstruções, o alcance máximo da maioria dos telemóveis e dos dispositivos Bluetooth é de 
10 metros.

”Lost connection“ 

”Connected“ 

Se sair do alcance do dispositivo Bluetooth com o microaus-
cultador, é emitida a mensagem "Lost connection". 

Se, no prazo de 5 minutos, regressar à área de alcance 
Bluetooth, a ligação é automaticamente restabelecida e 
ouvirá a mensagem "Connected". 

Se permanecer fora do alcance Bluetooth durante mais 
de 5 minutos, a ligação termina e é necessário voltar a 
restabelecê-la manualmente. Para voltar a estabelecer 
uma ligação ao dispositivo Bluetooth:

 X Toque no campo de operação tátil.
Se a ligação for restabelecida com sucesso, ouvirá a 
mensagem "Connected".
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Limpar e conservar o microauscultador

Limpar e conservar o microauscultador

CUIDADO

Os líquidos podem danificar o sistema eletrónico do produto!

Podem penetrar na carcaça do produto e provocar um curto-circuito no sistema eletrónico.

 X Mantenha todo o tipo de líquidos afastado deste produto.

 X Nunca utilize produtos de limpeza nem solventes.

 X Desligue o produto do cabo de carregamento USB antes de iniciar a limpeza.

 X Limpe o produto exclusivamente com um pano seco.

Substituir as almofadas
Por motivos de higiene, deverá substituir regularmente as almofadas. As almofadas de substituição podem ser adquiridas 
no seu revendedor Sennheiser.

1 2

 X Retire a almofada antiga da concha.  X Coloque a nova almofada na concha e pressione-a 
firmemente.

Substituir/retirar a bateria

CUIDADO

Danos no produto!

Durante o período de garantia, as baterias só podem ser substituídas ou removidas num centro de assistência Sennheiser. 
Caso contrário, a garantia é anulada. 

 X Entre em contacto com o centro de assistência Sennheiser se for necessário substituir ou remover as baterias. Após o 
término do período de garantia, as baterias podem ser trocadas ou removidas em qualquer estabelecimento qualificado.
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Em caso de anomalias

Em caso de anomalias

Problema Causa possível Solução Página

Não é possível 
ligar o 
microauscultador

A bateria está descarregada Carregue a bateria. 8

A bateria está completamente 
esgotada/descarregada

Entre em contacto com o centro 
de assistência Sennheiser se for 
necessário substituir ou remover as 
baterias. Após o término do período 
de garantia, as baterias podem ser 
trocadas ou removidas em qualquer 
estabelecimento qualificado

–

Sem sinal áudio O microauscultador não está 
emparelhado com o dispositivo 
Bluetooth

Verifique se a ligação está 
estabelecida. Se necessário, volte a 
emparelhar o microauscultador.

9

Volume demasiado baixo Aumente o volume. 14

O microauscultador está desligado Ligue o microauscultador. 12

Não é possível 
estabelecer 
uma ligação ao 
microauscultador

O emparelhamento não funciona Verifique se o seu telemóvel suporta o 
perfil HFP ou HSP.

–

O telemóvel está desligado Ligue o seu telemóvel. –

O Bluetooth está desativado no 
dispositivo Bluetooth

Ative a função Bluetooth no seu 
dispositivo Bluetooth.

–

Contacte o seu distribuidor Sennheiser se surgirem problemas com o produto que não estejam na tabela ou que não sejam 
resolvidos com as soluções nela sugeridas. 

Para saber mais sobre os distribuidores do seu país, consulte-nos em www.sennheiser.com.
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Dados técnicos

Dados técnicos
Tempo de standby até 14 dias

Tempo de conversação até 25 horas

Tempo de carregamento da bateria aprox. 2 horas

Alcance (dependente do ambiente) até 10 m

Bateria (integrada) Polímero de lítio; 3,7 V; 600 mA

Tipo de altifalante Dinâmico, íman de neodímio

Gama de frequências do altifalante 16 – 22 kHz
Nível de pressão sonora máx. 110 dB SPL (ERP)

Tipo de microfone microfone dual array

Gama de frequências do microfone 100 – 10 kHz 

Dimensões (L x A x P) aprox. 180 x 200 x 90 mm
Peso aprox. 300 g

Intervalo de temperatura Funcionamento: +10 °C a +40 °C 
Armazenamento: -20 °C a +60 °C

Humidade relativa do ar Funcionamento: 20 a 85 %, sem condensação 
Armazenamento: 10 a 95 %, sem condensação

Bluetooth Versão 4.0/ classe 1

Alcance até 25 m (dependendo do dispositivo)

Frequência de emissão 2402 MHz a 2480 MHz

Perfis HSP (v1.2), HFP (v1.6), A2DP (v1.2), AVRCP (v1.4)
Saída de potência 9 dBm/7,90 mW

Sensibilidade típica -89 dBm
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O processo de codificação de áudio aptX

Excelente qualidade áudio

A tecnologia aptX é a tecnologia de transmissão áudio 
sem fios há tanto esperada. A utilização do processo de 
codificação de áudio aptX garante um som estéreo puro e 
cheio. Não se trata de um simples ouvir; aqui, é literalmente 
possível sentir. A compressão com aptX permite transmitir 
o áudio por Bluetooth com uma qualidade indistinguível da 
de uma transmissão por cabo.

Som com qualidade profissional

Nunca até à data houve segredo tão bem guardado na 
indústria de áudio profissional como a tecnologia aptX. 
A aptX é utilizada em grandes estúdios televisivos e de 
rádio, bem como em produções cinematográficas de todo 
o mundo para a transmissão de áudio com o máximo de 
qualidade e em tempo real. A aptX foi desenvolvida para 
dar resposta às necessidades de músicos e técnicos de som 
e é caracterizada pela sua extraordinária gama dinâmica e 
qualidade Hi-Fi. 

Agora, esta tecnologia está também disponível em 
aparelhos selecionados da eletrónica de entretenimento. 
Fica assim garantida uma transmissão sem perdas e um 
prazer de audição único, só possível com o codec aptX.

A revolução da reprodução musical por Bluetooth 

O fim dos incómodos cabos graças à tecnologia Bluetooth 
revolucionou a nossa comunicação e o nosso estilo de vida, 
para além de nos ter dado uma liberdade nunca antes vista. 
Para uma conversa por telefone através de um microaus-
cultador Bluetooth, a tecnologia é mais do que suficiente. 
Mas para a transmissão de um som estéreo pleno é preciso 
algo mais. A tecnologia aptX, combinada com Bluetooth, 
permite som com qualidade de CD e todo o prazer de 
audição sem quaisquer fios. 

A transmissão de som digital em dois canais no perfil A2DP 
Bluetooth exige a compressão do conteúdo áudio. Com os 
processos de compressão convencionais, a transmissão 
por Bluetooth muitas vezes coloca a largura de banda e a 
qualidade em segundo plano, enquanto a tecnologia aptX 
garante um prazer de audição ilimitado.

A História da tecnologia aptX 

O mais certo é que todas as pessoas que já ouviram rádio ou 
foram ao cinema já tenham sentido a tecnologia aptX em 
ação. Um pouco por todo o mundo, mais de 20 000 estações 
de rádio e milhares de estúdios cinematográficos da última 
geração confiam na aptX para garantir transmissões com 
qualidade Hi-Fi. 

Esta tecnologia de compressão digital, agora conhecida por 
aptX, foi originalmente concebida na Queen’s University, 
em Belfast, Irlanda do Norte. Inicialmente utilizada por 
emissoras de rádio, destinava-se ao armazenamento 
de áudio com qualidade de CD em discos rígidos de 
computadores e à sua reprodução direta durante emissões 
de rádio. Permitia, assim, uma automatização do processo 
de reprodução de listas de faixas.

O processo de codificação de áudio aptX

Todo o reconhecimento adquirido pela tecnologia incentivou 
a prosseguir com a investigação e o desenvolvimento. Na 
década de 1990, este codec foi introduzido nos estúdios de 
emissão e pós-produção, fornecendo som de alta fidelidade 
com latência reduzida em locais de largura de banda 
limitada. Os princípios centrais que fizeram o sucesso da 
tecnologia aptX na área de emissão e pós produção fazem 
dela a solução ideal para a transmissão de áudio sem perdas 
também em dispositivos sem fios. Como pioneira nesta 
área, a tecnologia aptX está a deleitar os consumidores 
mais críticos com a sua qualidade áudio profissional.

Características da tecnologia aptX:
• Testes cegos realizados com público de referência 

comprovaram que, na prática, não é possível distinguir 
a qualidade de transmissão com aptX por Bluetooth 
de transmissões com tecnologia por cabo. Ao contrário 
das tecnologias baseadas em psicoacústica, tais como 
MP3 ou AAC, com a tecnologia aptX, o áudio não 
sofre perdas durante a sua transmissão. No caso da 
compressão MPEG/AAC, o processo de codificação acede 
diretamente ao conteúdo. Durante este processo, o 
conteúdo "irrelevante" é apagado. A tecnologia aptX, 
pelo contrário, consiste num processo transparente e 
não destrutivo. Todas as frequências no sinal original se 
mantêm nos sinais codificado e descodificado. 

• Gama dinâmica de >92dB com áudio de 16 bits e >120dB 
com áudio de 24 bits. 

• Toda a estrutura da tecnologia aptX garante uma elevada 
capacidade de compensação de erros de bit ocasionais. A 
reação a erros de bit é cuidadosamente ajustada à reação 
do ouvido humano a estímulos acústicos. A tecnologia 
aptX usa tecnologias de ligação e sincronização que 
garantem a estabilidade da ligação e da transmissão 
áudio, mesmo sob condições adversas. 

• Em comparação com todos os processos de compressão 
áudio profissionais, a tecnologia aptX apresenta as 
latências mais reduzidas. Em muitos dispositivos sem 
fios atuais, são gerados atrasos inconvenientes e, assim, 
problemas de sincronização com os lábios. A tecnologia 
aptX garante uma transmissão do som em tempo real 
através de radiofrequência e, assim, a sincronização com 
o conteúdo em vídeo. 

• Para o conteúdo áudio codificado com o codec aptX, a 
largura de banda disponível nos padrões de transmissão 
sem fios é perfeitamente suficiente. Assim sendo, 
a transmissão sem perdas é possível, mesmo com 
limitações de largura de banda.
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Declarações do fabricante

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para este 
produto.

As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no nosso site de 
internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas
• Diretiva REEE (2012/19/UE)

No fim da vida útil, elimine o produto num ponto de recolha municipal ou num 
ecoponto.

• Diretiva relativa às baterias (2006/66/CE & 2013/56/EU)
As baterias integradas neste produto são recicláveis. Para proteger o ambiente, 
elimine os produtos avariados incl. as baterias em pontos de recolha oficiais 
ou entregue-os em lojas da especialidade.

• Directiva da Segurança de Produtos (2001/95/CE) Auscultadores para 
leitores portáteis: 
EN 60065/A12 | EN 60950-1/A12, EN 50332-2 

Conformidade CE
• Diretiva R&TTE (1999/5/CE)

• Diretiva CEM (2014/30/UE)

• Diretiva "Baixa tensão" (2014/35/UE)

• Diretiva RoHS (2011/65/UE)

A declaração encontra-se disponível no nosso site de Internet www.sennheiser.
com. 

Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições específicas do 
país!

Marcas registadas

A designação Bluetooth e as marcas Bluetooth são propriedade da Bluetooth 
SIG, Inc. Qualquer utilização destas marcas pela Sennheiser Communications A/S 
é licenciada.

iPod® e iPhone® são marcas registadas nos E.U.A. e noutros países detidas pela 
Apple Inc.

A marca aptX® e o logótipo são marcas da CSR plc ou de uma subsidiária 
e encontram-se eventualmente registados numa ou mais autoridades 
competentes.
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O processo de codificação de áudio aptX

Sennheiser Communications A/S
Industriparken 27, DK-2750, Denmark 
www.sennheiser.com   
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