
Smart Adaptive Noise
Cancellation
Ervaar een oase van stilte met Active Hybrid Noise Cancellation. De Buds Pro hebben een
piekgeluidsonderdrukking van 40dB, passen zich automatisch aan en compenseren voor

omgevingsgeluid.1 Je hebt altijd en overal muziek, of je nu onderweg bent of op je favoriete terras
zit. Met één knijpbeweging in de Transparantie-modus kun je je thuis op je muziek concentreren
en onderweg bewust zijn van je omgeving.





Je kunt de hele dag van je
muziek genieten
Alles onder controle met tot 38 uur meeslepende audio.5 Of je nu onderweg bent of het rustig
aan doet. Dankzij de ongelooijke batterijduur kun je de hele dag op play drukken.







Specicaties Kleurstellingen

Radiant Silver, Matte Black, Glossy White

Grootte en gewicht

Afmetingen oordopjes: 32 mm * 23,2 mm
Oplaadcase: 60,1 mm * 49 mm * 24,9 mm
Gewicht oordopjes: 4,35 g
Oplaadcase: 52 g

Audio

Drivers
11 mm dynamisch
Drivergevoeligheid
98 dB ± 3dB @ 1 KHz (Wereldwijd)



102 dB ± 3dB @ 1 KHz (India)Frequentierespons
20Hz - 20.000Hz

Ruisonderdrukking

Smart Adaptive Noise Cancellation1

Transparantiemodus

Water- en zweetbestendigheid

Oordopjes: IP5512

Oplader: IPX413

Bluetooth®-specicaties

Bluetooth-versie
BT 5.2
Ondersteunde audio-indelingen

SBC, AAC, LHDC3

Draadloos bereik
10 meter

Batterij

Oplaadinterface (voor oplaadcase)
Bekabeld, USB Type-C

Draadloos, Qi-gecerticeerd9

Speeltijd (wanneer volledig opgeladen)
Afspelen met ANC AAN: Tot maximaal 5 uur
Afspelen met ANC UIT: Tot maximaal 7 uur
Telefoongesprek tot maximaal 3 uur (telefoongesprek)
Gecombineerd afspelen: Tot maximaal 28 uur (ANC AAN),

38 uur (ANC UIT)5

Warp charge

10 min. voor 10 uur (oplaadcase + oordopjes samen)8

Batterijcapaciteit
Per oordopje: 40 mAh
Oplaadcase: 520 mAh

Speciale functies

OnePlus Audio ID2, Zen Mode Air, Dual Connection

In de doos



1 x paar OnePlus Buds Pro oordopjes
1 x OnePlus Buds Pro oplaadcase
Handleiding x1
3 x Siliconen oordopjes (S, M, L)
Veiligheids- en garantiekaart x1
USB Type-C oplaadkabel x1

Opmerking:

Disclaimer: Productafbeeldingen en beeldscherm-inhoud zijn ter
illustratie. De werkelijke inhoud van het product en het beeldscherm kan
variëren.
1. De OnePlus Buds Pro biedt drie ruisonderdrukkingsstanden (Faint,
Smart en Extreme) en variëren van 15dB tot 40dB. In de "Smart"
ruisonderdrukkingsmodus zorgt dit voor een intelligente, dynamische
ruisonderdrukking die zichzelf automatisch aanpast en de
omgevingsgeluiden compenseert.
2. Voor gebruikers van niet-OnePlus-smartphones is voor OnePlus Audio
ID de officiële mobiele applicatie HeyMelody vereist. Deze kan worden
gedownload via Google Play en iOS App Store. Historische en
persoonlijke gegevens worden beheerd in overeenstemming met ons
Privacybeleid.
3. Alleen beschikbaar op Android-toestellen die compatibel zijn met de
LHDC-codec. Onder de OnePlus-modellen blijft deze functie beperkt tot
de OnePlus 9 Pro/9, toestellen waarvan de upgrade naar de volgende
OxygenOS-versie gepland staat voor 2021 via OTA en latere
smartphone-releases. Nord-apparaten zullen echter geen LHDC
ondersteunen.
4. Latentie kan worden teruggebracht tot 94 ms wanneer gekoppeld
met geselecteerde OnePlus-toestellen, met Pro Gaming-modus
ingeschakeld.
5. Tot 38 uur batterijduur bij het afspelen van muziek met het volume
ingesteld op 50%, met ANC-modus uit. Met ANC aan gaat de batterij tot
28 uur mee (volume ingesteld op 50%). Oplaad- en batterijtestresultaten
zijn gebaseerd op interne laboratoriumresultaten van OnePlus (25 °C of
77 °F). Testdatum: 26 april 2021. De werkelijke levensduur van de batterij
is afhankelijk van volume, frequentie, duur van inkomende gesprekken,
uitvoerbron, omgevingsinvloeden, gebruikte productfuncties,
gebruiksgewoonten en andere factoren. De daadwerkelijke prestaties
hangen af van individueel gebruik.
6. Volledig opgeladen oordopjes leveren tot 7 uur speeltijd op. De
gegevens zijn gebaseerd op testresultaten waarbij muziek wordt



afgespeeld met het volume ingesteld op 50%, in de AAC-modus.
Oplaad- en batterijtestresultaten zijn gebaseerd op interne
laboratoriumresultaten van OnePlus (25 °C of 77 °F). Testdatum: 26 april
2021. De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van volume,
frequentie, duur van inkomende gesprekken, uitvoerbron,
omgevingsinvloeden, gebruikte productfuncties, gebruiksgewoonten en
andere factoren. De daadwerkelijke prestaties hangen af van individueel
gebruik.
7. Oordopjes en oplaadcase gecombineerd leveren tot 38 uur
audioweergave. Oplaad- en batterijtestresultaten zijn gebaseerd op
interne laboratoriumresultaten van OnePlus (25 °C of 77 °F). Testdatum:
26 april 2021. Laad de OnePlus Buds Pro snel op met een
standaardadapter of Type-C USB-oplaadkabel. Vereist 5V~1,5A adapter
of hoger. Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van
specieke omstandigheden van de oplaadomgeving.
8. Na 10 minuten opladen kun je de OnePlus Buds Pro 10 uur lang
gebruiken; dit is een combinatie van oordopjes en oplaadetui. Het
opladen van de oordopjes via de oplader duurt 2 uur. Een keer 10
minuten opladen van de oordopjes zelf levert 2 uur afspeeltijd op.
Oplaad- en batterijtestresultaten zijn gebaseerd op interne
laboratoriumresultaten van OnePlus (25 °C of 77 °F). Testdatum: 26 april
2021. Laad de OnePlus Buds Pro snel op met een standaardadapter of
Type-C USB-oplaadkabel. Vereist 5V~1,5A adapter of hoger.
Daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van specieke
omstandigheden van de oplaadomgeving.
9. Voor draadloos opladen is een Qi-gecerticeerde draadloze lader
nodig.
10. Snelkoppelen wordt momenteel alleen ondersteund op Android-
smartphones met Android 6.0 Marshmallow en hoger of met Google
Play service 11.7+.
11. Vereist Bluetooth-compatibele apparaten met een maximaal
zendbereik van 10 meter (30 voet).
12. Download de officiële HeyMelody-app (Android/iOS) via Google Play
of de iOS App Store.
13. IP55-classicatie bereikt op testdatum: 23 april 2021. Gegevens zijn
gebaseerd op testresultaten met TÜV SÜD op basis van IEC
60529:1989, A1:1999 en A2:2013 testnormen. De water- en
stofbestendigheid kan afnemen naarmate het apparaat ouder wordt.
Vloeistof- en stofschade vallen niet onder de garantie.
14. IPX4-norm bereikt op testdatum: 23 april 2021. De gegevens zijn
gebaseerd op testresultaten van TÜV SÜD op basis van de testnormen
IEC 60529:1989, A1:1999 en A2:2013. De water- en stofbestendigheid
kan afnemen naarmate het toestel ouder wordt. Vloeistof- en stofschade


