SATELLITE

Uitmuntende, draadloze noise-cancelling-hoofdtelefoon met high-end versterker

Do You Really Want to Hurt Me?
Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit onveilig is: tijdens het besturen van een voertuig, lopend
op het trottoir, bij het oversteken van de straat of bij activiteiten die je volledige aandacht vereisen.
Het is gevaarlijk om een voertuig te besturen en tegelijkertijd een hoofdtelefoon te dragen, zelfs als er
geen audio wordt weergegeven, en het is in veel gebieden verboden. Voorkom gehoorbeschadiging
door ervoor te zorgen dat het volume van je muziekspeler laag is ingesteld voordat je dit apparaat
aansluit, hetzij met een kabel, hetzij via Bluetooth®. Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume
naar de Satellite. Verhoog na het plaatsen van de hoofdtelefoon op je hoofd het volume geleidelijk
tot een comfortabel volume is bereikt. Geluidsniveau wordt gemeten in decibels (dB) en blootstelling
aan geluid van of boven 85dB kan leiden tot gaandeweg gehoorverlies. Wees bij het gebruikt van de
noise-cancelling-feature alert op waarschuwingssignalen (bijvoorbeeld brandalarm) van buitenaf. Stel
de hoofdtelefoon niet bloot aan vocht of extreme temperaturen. Stop onmiddellijk met het gebruik van
de Satellite wanneer je warmteontwikkeling ervaart. De inhoud van de productverpakking omvat kleine
onderdelen die verstikkingsgevaar vormen voor personen jonger dan drie jaar.

Gebruik de Satellite waarvoor hij is bedoeld
De Satellite draadloze hoofdtelefoon is ontworpen voor gebruik met mobiele apparaten zoals muziekspelers,
mobiele telefoons, tablets en computers die met draadloze communicatie via Bluetooth®werken.
Bluetooth® -apparaten die de volgende profielen ondersteunen zijn compatible: Hands Free Profile (HFP),
Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) en Device ID Profile (DIP). Gebruik de draadloze modus van de Satellite alleen waar Bluetooth® gebruik is toegestaan. Breng geen ongeautoriseerde modificaties aan aan dit product.
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Safety Dance
Bij extreme omgevingsomstandigheden of in het geval van misbruik of verkeerd gebruik kan een lithium
accu explosie, brand, hitteontwikkeling, rook en gas veroorzaken.
Laad uw apparaat uitsluitend op door de procedure te gebruiken die in de gebruiksgids beschreven is.
Laad het apparaat op bij een omgevingstemperatuur tussen 50-100°F, 10-40°C (±5°). Verhit niet boven
60°C/140°F. Probeer de accu niet te vervangen. Laad een product met een accu niet op wanneer dit
duidelijk defect of op wat voor manier ook beschadigd is. Verwijder producten die lithium-ion batterijen/
accu’s bevatten bij een speciaal inzamelpunt zoals aangegeven door en in overeenstemming met
plaatselijke wet- en regelgeving.

Belangrijke informatie m.b.t. voorschriften
Dit product voldoet aan de FCC-voorschiften met betrekking tot storingen binnen huiselijke voorzieningen
en installaties. Deze hoofdtelefoon straalt energie op radiofrequenties af en veroorzaakt mogelijk
verstoring van uiteenlopende soorten elektronische communicatie.

Registreer op Bluemic.com/register
Voor gratis productondersteuning en korting in onze webwinkel!*
*Mogelijkerwijs niet in alle landen van toepassing
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Een Nieuwe Standaard
VOOR HEDENDAAGSE LUISTERBELEVING

Stel dat je de kwaliteit van een op maat samengesteld hifi-systeem combineert met het gebruiksgemak
van een mobiel apparaat. Dit is eindelijk mogelijk met de Satellite – de eerste draadloze hoofdtelefoon die
beslist audiofiele geluidskwaliteit in je dagelijkse muziekbeleving biedt. De geavanceerde ANC-technologie
van de Satellite is voorzien van speciale noise-cancelling-drivers, zodat niets je muziek ooit in de weg
zit. Samen met de nieuwe generatie draadloze technologie en de ingebouwde high-end versterker is de
Satellite de nieuwe standaard voor hedendaagse luisterbeleving.
De Satellite is de eerste draadloze noise-cancelling-hoofdtelefoon voor échte muziekliefhebbers. Voorzien
van een ingebouwde versterker, de nieuwe generatie noise-cancelling-technologie en hoogwaardige
Bluetooth® -verbinding biedt de Satellite een luisterervaring van audiofiel niveau zonder storend
omgevingsgeluid en kabels.
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Satellite of Love
•

Systeem met 4 drivers (patent in aanvraag)
voorzien van 2 op maat ontwikkelde
dynamische Blue-drivers van 44mm voor audio
en 2 bijbehorende 30mm-drivers voor ANC

•

Ingebouwde, audiofiele versterker voor rijk,
dynamisch en gedetailleerd geluid

•

Draadloze Bluetooth® -technologie van de
hoogste kwaliteit

•

Ingebouwde bedieningsorganen voor
intuïtieve bediening

•

Geavanceerd ontwerp voor superieure
prestaties, geluidsisolatie en comfort

•

inklapbare constructie voor gemakkelijk
vervoer en simpele opslag

•

Accuduur: tot 24 uur met uitsluitend
Bluetooth® of 8 uur met Bluetooth®, ANC en
versterker

•

De Satellite zet het afspelen van muziek
voort zelfs zonder opgeladen accu d.m.v. de
audiokabel van 3 meter
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Bluetooth®
De draadloze technologie van de Satellite is comform het Bluetooth® 4.1-protocol en werkt met
apparaten die voldoen aan de volgende profielen:
•

HANDS-FREE PROFILE (HFP) Waarmee de Satellite draadloos met je smartphone kan uitwisselen.

•

HEADSET PROFILE (HSP) Waarmee de Satellite draadloos met je smartphone kan uitwisselen.

•

ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE (A2DP) Waarmee de Satellite AptX kan
toepassen voor een complete, audiofiele, draadloze beleving.

•

AUDIO/VIDEO REMOTE CONTROL PROFILE (AVRCP) Waarmee de Satellite je muziek
draadloos kan bedienen.

•

DEVICE ID PROFILE (DIP) Waarmee je hoofdtelefoon kan worden herkend in het geval van
een klant-servicesituatie.

AptX™
Wanneer je een apparaat hebt dat dit ondersteunt, levert AptX™ elk geluidsdetail op een geweldige
manier af bij de 44mm-drivers t.b.v. je luisterbeleving. Deze geavanceerde technologie ligt in de
voorhoede op het gebied van audio-coding en is onontbeerlijk voor de draadloze, audiofiele
beleving van jouw Satellite.
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Power to the People
Onze erfenis is ontstaan uit het verlangen van muzikanten en engineers naar de pure geluidsmatige
verrukking die alleen analoge componenten kunnen bieden – de Satellite is geen uitzondering. Geniet
van gedetailleerdheid in je muziek waarvan je niet wist dat die bestond, dankzij onze volledig analoge,
audiofiele versterker.

Technologie met tweevoudige driver
De daadwerkelijke magie achter de Satellite vormt het baanbrekende gebruik van tweevoudigedrivertechnologie. Gewone noise-cancelling-hoofdtelefoons gebruiken de drivers van je hoofdtelefoon
voor de muziek, terwijl ze tegelijkertijd Active Noise Cancelling (ANC) toepassen. Resultaat? Het effect
van een uitgegraven hol en een in zijn algemeenheid teleurstellende audio-ervaring. Door aparte drivers
te gebruiken om achtergrondgeluid uit te schakelen blijft je geluid onaangetast. Deze compromisloze
oplossing is een wereldprimeur in draadloze audio.
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Start Me Up
INHOUD VAN DE VERPAKKING
•

De Satellite

•

Etui met compartiment voor de kabel

•

Audiokabel van 3 meter

•

USB-oplaadkabel

•

Snelstartgids

•

Gids voor veiligheid en regelgeving

Linker Oorschelp

1

Amp button

2

Bluetooth® button

3

Left logo LED

4

ANC button

5

Power button

6

USB port
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Indrukken om automatische
noise-cancelling
in
te
schakelen. De linker logoled licht op en gaat na 5
seconden uit. Het logo
knippert 5 keer snel als je
ANC uitschakelt.

Indrukken om de volledig
analoge,
ingebouwde
versterker in te schakelen,
De linker logo-led licht op
en gaat na 5 seconden uit.
Het linker logo knippert 5
keer snel als je de versterker
uitschakelt.

Indrukken en 3 seconden
vasthouden om Bluetooth®in/
uit te schakelen. De linker
logo-led licht op en gaat
na 5 seconden uit. Het
logo knippert 5 keer snel
wanneer Bluetooth® wordt
uitgeschakeld.
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Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om de
Satellite op te laden. Voor meer over de accu
en over opladen, zie de sectie De Satellite
opladen hieronder.

Indrukken en vasthouden om de Satellite aan
of uit te zetten (1 seconde).
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Rechter
Oorschelp

1

Volume up

2

Play/Pause button

3

Right logo LED

4

Volume down

5

Voice mic

6

Audio cable port
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Volume voor muziek en
telefonische oproep omhoog/
omlaag

Druk eenmaal (1x) voor afspelen/
pauzeren, druk tweemaal snel
(2x) voor de volgende track en
druk driemaal snel (3x) voor de
voorafgaande track

Verbind
de
meegeleverde
3,5mm-audiokabel om bedraad
te luisteren. Dit deactiveert
Bluetooth®.

Indrukken om een oproep te
beantwoorden, lang indrukken
(3 seconden) om een gesprek
te beëindigen of af te wijzen
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Electric Avenue
Laad de Satellite met de meegeleverde USB-kabel op door het kleine uiteinde van de kabel op de microUSB-aansluiting van de linker oorschelp aan te sluiten. Wanneer de Satellite via USB is verbonden met
een laadbron begint het opladen van de accu, of het apparaat nu aan staat of niet.
Sluit het grote uiteinde van de kabel aan op de USB-netvoeding of op een ingeschakelde computer.
Tijdens het opladen van de Satellite knippert de led van de power-knop langzaam. Deze led wordt
ononderbroeken wit wanneer de accu volledig is opgeladen. Een volledige laadcyclus neemt ongeveer
3 uur in beslag.
Het verdient aanbeveling de accu volledig op te laden alvorens de Satellite voor de eerste keer te gebruiken.
Wanneer de Satellite nog maar ongeveer 10% acculading over heeft licht de led van de power-knop elke
seconde op. Deze melding voor lage acculading gaat door tot het apparaat via USB wordt aangesloten
voor het opladen, wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld of wanneer de accu volledig is uitgeput.
LET OP! In overeenstemming met regionale regelgeving wordt er bij de Satellite geen USBnetvoedingsadapter geleverd.

De Satellite aanzetten
Houd de power-knop op de linker oorschelp 1 seconde ingedrukt. De led-verlichting op de power-knop licht
ononderbroken wit op wanneer de Satellite is ingeschakeld. Om uit te schakelen, houd de power-knop op de
linker oorschelp 1 seconde ingedrukt. De led op de power-knop knippert 5 keer snel voordat deze uit gaat.

SATELLITE | 15

Pairing met een Bluetooth®-apparaat
Bij het eerste gebruik gaat de Satellite automatisch in de pairing-modus. Gedurende de pairing-modus
knippert de linker logo-led totdat het apparaat is gepaird.
Zet de Bluetooth® -feauture op je smartphone of draadloze apparaat aan. Kies “Blue Headphone” uit de
lijst met apparaten. Bij succesvol pairen hoor je een reeks tonen en de linker logo-led licht op en gaat
vervolgens na 5 seconden weer uit.
In het geval dat er geen enkel apparaat met de Satellite wordt gepaird, blijft de Satellite 5 minuten in de
pairing-modus, waarna Bluetooth® wordt uitgeschakeld.

Handmatig pairen
Om de draadloze pairing-modus handmatig te activeren, houd de bleutooth-knop gedurende 3 seconden
ingedrukt (linker oorschelp). Houd opnieuw ingedrukt om de Bluetooth® -verbinding te verbreken.
Daarnaast deactiveert het inbrengen van de meegeleverde 3,5mm-audiokabel Bluetooth® voor een
naadloze overgang naar bedraad luisteren. Houd er rekening mee dat wanneer de audiokabel is
ingebracht als je de Satellite aanzet, Bluetooth® niet automatisch wordt ingeschakeld.

De pairing-lijst leegmaken
De lijst met gepairde apparaten kan tot 10 verschillende, aangesloten apparaten bevatten. In het geval dat
de lijst vol raakt, kun je moeilijkheden ondervinden bij het verbinden met nieuwe apparaten. Als dat zich
voordoet, kun je de lijst resetten. Activeer de pairing-modus en houd de 3 knoppen op de rechter oorschelp
ingedrukt tot je een pieptoon hoort. De pairing-lijst is dan leeg.
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Het gebruik van de Satellite met de
audiokabel
Zelfs wanneer de Satellite is uitgeschakeld of met een lege accu, kun je nog steeds naar muziek luisteren
door de 3,5mm audiokabel te gebruiken.

De hoofdband en oorschelpen van de
Satellite afstellen
De Satellite is ontworpen met comfort in gedachten. Voor het bereiken van het best mogelijke geluid en
comfort, houd rekening met het volgende:
•

De hoofdband moet aan de bovenkant van je hoofd zitten.

•

Houd bij het opzetten in de gaten welke kanten Links en Rechts zijn (gemarkeerd als “L” en “R” direct
onder het scharnierpunt van de armen).

•

Trek of duw de oorvormige schelpen naar wens gewoon naar boven of beneden. Stel vervolgens de
hoek van de oorschelpen iets bij zodat ze je comfortabel passen. Je oren moeten volledig bedekt zijn.

WDraadloos bereik
Wees je ervan bewust dat omgevingsomstandigheden in hoge mate de effectiviteit van Bluetooth®
bepalen (zoals gebruikte bouwmaterialen, muren). Het draadloze bereik van de meeste Bluetooth® apparaten is echter ongeveer 10 meter bij een onbelemmerde zichtlijn.
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Help! (FAQ en Probleemoplossing )
DE SATELLITE GAAT NIET AAN
•
Zorg dat de accu volledig is opgeladen
•
Houd de power-knop op de linker oorschelp gedurende 1 seconde ingedrukt
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SATELLITE MAAKT GEEN VERBINDING MET JE BLUETOOTH ® -APPARAAT
Zorg dat de Satellite volledig is opgeladen en aan staat
Zorg dat de audiokabel niet is verbonden
Zorg dat Bluetooth® op je apparaat is ingeschakeld
Zet de Satellite uit en vervolgens weer aan. Herhaal de procedure van pagina 16
Verminder de afstand tussen de Satellite en het Bluetooth® -apparaat
Probeer pairing met een ander Bluetooth® -apparaat
Verwijder “Blue Headphone” uit de Bluetooth® -lijst op je apparaat en pair opnieuw
Bezoek bluedesign.com voor hulp
Maak de pairing-lijst van de hoofdtelefoon leeg (pagina 16)

DE SATELLITE PRODUCEERT GEEN GELUID OF HET GELUIDSNIVEAU IS LAAG (BLUETOOTH®-MODUS)
•
Zorg dat de Satellite volledig is opgeladen en aan staat
•
Zorg dat de Satellite is verbonden met je Bluetooth® -apparaat
•
Zorg dat het Bluetooth® -apparaat audio afspeelt
•
Zorg dat het volume van je Bluetooth® -apparaat openstaat
•
Zorg dat het volume van de Satellite openstaat (pagina 14)
•
Verminder de afstand tussen de Satellite en het Bluetooth® -apparaat
•
Probeer een andere audiospeler op je bleutooth-apparaat
•
Probeer pairing met een ander Bluetooth® -apparaat
•
Zorg dat je niet meer dan één Bluetooth® -audio-apparaat hebt verbonden
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DE
•
•
•
•
•
•

SATELLITE PRODUCEERT GEEN GELUID OF HET GELUIDSNIVEAU IS LAAG (KABELMODUS)
Zorg dat de Satellite met de meegeleverde kabel deugdelijk met je apparaat is verbonden
Zorg dat het apparaat audio afspeelt
Zorg dat het volume van je apparaat openstaat
Probeer op je apparaat een andere audiospeler
Wanneer je naar je apparaat luistert en je wilt ook de versterker en de ANC-functies van de Satellite
gebruiken, zorg dat de Satellite volledig is opgeladen en is ingeschakeld
Verbind de Satellite met een ander audio-apparaat

DE ACCU VAN DE SATELLITE WORDT NIET OPGELADEN
•
Zorg dat de USB-oplaadkabel deugdelijk is verbonden met de Satellite en een USB-poort met voeding of
een voedingsadapter
•
Volg de procedures op pagina 15
WAT IS DE GEBRUIKSDUUR VAN DE ACCU VAN DE SATELLITE?
•
Gebruiksduur accu: De Satellite functioneert tot 24 uur met uitsluitend Bluetooth® of 8 uur met
Bluetooth®, ANC en de versterker ingeschakeld. De Satellite vervolgt de weergave van muziek met
de meegeleverde audiokabel (3 meter) zelfs wanneer de accu leeg is.
•
Lage acculading: Bij 10% resterende acculading knippert de power-led eenmaal per seconde om
je waarschuwen dat de accu leeg raakt. De indicatie van de lage acculading gaat door totdat het
apparaat via USB is aangesloten om op te laden, het apparaat wordt uitgeschakeld of de accu
volledig is ontladen.
KAN IK MET DE SATELLITE TELEFONEREN?
•
Jazeker! Druk op de Play/Pauze-knop op de rechter oorschelp om een oproep te beantwoorden
(pagina 14). Druk éénmaal op de knop om te beantwoorden. Houd deze knop gedurende 3 seconden
ingedrukt om een gesprek te beëindigen of te weigeren. Gesprekken kunnen zowel draadloos worden
gevoerd als tijdens verbinding via de audiokabel (zolang de Satellite is opgeladen en is ingeschakeld).
De microfoon voor telefoneren bevindt zich aan de voorzijde van de rechter oorschelp.
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WAAROM HEEFT DE SATELLITE SPECIFIEKE, BIJBEHORENDE DRIVERS VOOR NOISE-CANCELLING?
•
De Satellite is de enige draadloze hoofdtelefoon met noise-cancelling die ongewenst geluid opheft
zonder je muziek schade toe te brengen. Waar traditionele noise-cancelling iets uit je muziek
verwijdert, gebruikt Blue een ontwerp - waarvoor patent is aangevraagd - dat je muziek veiligstelt
met één paar drivers, terwijl een ander paar drivers uitsluitend voor ANC wordt ingezet.
WAAROM EEN INGEBOUWDE VERSTERKER TOEVOEGEN?
•
Uitgaande van Blue’s erfenis uit opnamestudio’s weten we dat een adequate versterker de sleutel is tot
geweldige geluidskwaliteit. Als je tot op heden onderweg uitstekende geluidskwaliteit verlangde, moest je
een aparte hoofdtelefoonversterker kopen en deze aan je telefoon knopen. Nu niet meer. De ingebouwde,
volledig analoge, high-end versterker levert ongehoorde details in je muziek ongeacht welk apparaat je
gebruikt. En deze sluit prachtig aan bij Blue’s gepatenteerde 44mm-drivers en reproduceert zo elk detail
van je muziek met helderheid en power. Blue is de enige hoofdtelefoon ter wereld die een ingebouwde
high-end versterker heeft – zie het maar als een geschenk aan jou en je muziek.
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Sounds of Science
HOOFDTELEFOON
•

AUDIODRIVERS: speciaal ontworpen 44mm dynamische drivers

•

OORCONTACT: over-ear

•

IMPEDANTIE (PASSIEF): 32Ω

•

FREQUENTIERESPONS (HOOFDTELEFOON): 16 – 22.000Hz

•

AUDIO DRIVERS: Custom 44mm dynamic drivers

•

THD, TOTALE HARMONISCHE VERVORMING: <0,5%

•

BLUETOOTH ®: Bluetooth® 4.1 met verhoogde datarate & aptX™

•

BLUETOOTH ® -BEREIK: tot 10 meter

•

ONDERSTEUNDE PROFIELEN: A2DP + AVRCP + HSP + HFP

•

ACTIEVE NOISE-CANCELLING: baanbrekende, actieve noise-cancelling-technologie met
bijbehorende ANC-drivers en 4 opnamemicrofoons

•

ANC-OMZETTERS: 30mm bijbehorende ANC-drivers

•

DEMPING (MET ANC AAN): tot 25dB

•

ACCU-SPECIFICATIES: oplaadbaar lithium-ion polymeer (1100mAh)
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•

OPLAADTIJD: circa 3 uur

•

ACCUDUUR: tot 24 uur met alleen Bluetooth® of 8 uur met Bluetooth®, ANC en versterker

•

FREQUENTIERESPONS MICROFOON: 50 – 12.000Hz

•

RICHTINGSKARAKTERISTIEK MICROFOON: omni-directioneel

•

GEVOELIGHEID MICROFOON (0DB = 1V/PA @1KHZ): -32dB

VERSTERKER
•

TYPE: speciaal ontworpen, ingebouwde, high-end versterker

•

UITGANGSVERMOGEN (NOMINAAL): 280mW @ 32Ω

•

THD+N, TOTALE HARMONISCHE VERVORMING: 0,0055% (bij 1kHz)

•

GAIN: 4dB
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De Satellite reinigen en onderhouden
De hoogwaardige, duurzame materialen van de Satellite maken reinigen overbodig. Zorg er echter voor
dat je de oorschelpen schoonveegt met een zachte, droge doek om zeker te stellen dat de Satelite in zijn
omloopbaan blijft. Onthoud dat vloeistoffen en elektronica slecht samengaan.
Je product wordt geleverd met een speciaal gefabriceerd etui. Plaats de oorschelpen naar beneden gericht
zoals getoond in de afbeelding hierboven, en bewaar de Satellite in zijn etui wanneer hij niet in gebruik is.
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Garantie
Blue Microphones garandeert zijn hardwareproducten met betrekking tot defecten veroorzaakt door
materiaal- en constructiefouten gedurende een periode van TWEE JAAR (2) vanaf de datum van aankoop
gedaan bij een geautoriseerde Blue Microphones-dealer. Deze garantie vervalt wanneer de apparatuur
wordt aangepast, misbruikt, lijdt aan overmatige slijtage of wanneer service wordt verleend door partijen
die niet geautoriseerd zijn door Blue Microphones.
Blue Microphones behoudt zich het recht voor veranderingen in het ontwerp aan te brengen en hun
producten te verbeteren zonder de verplichting deze verbeteringen door te voeren in in het verleden
gefabriceerde producten.
Voor garantieservice of voor een exemplaar van Blue’s Garantiebeleid, neem contact op met Blue:
+1 818 879 5200

bluedesigns.com
2017 Blue Microphones. Alle rechten voorbehouden. Blue Logo Oval zijn geregistreerde
handelsmerken van Blue Microphones, LLC. Ontworpen in de VS. Geproduceerd in China.

