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Houd uw gebruik in de gaten. Gehoorverlies is een functie van geluidssterkte versus tijd. Hoe luider  
het is, hoe minder tijd u eraan bloot kunt worden gesteld. Hoe zachter het volume, hoe langer u kunt  
luisteren. 8 uur op 85 dB veroorzaakt bijvoorbeeld net zoveel schade als 4 uur op 88 dB, 2 uur op 91 dB, 
of slechts 15 minuten op 100 dB.

Luister niet gedurende een langere periode naar muziek op een hoog volume. 

Luister niet gedurende een langere periode naar muziek in de ‘eerste rij’ instelling in Immersiemodus  
op hoog volume. 

Gebruik uw nuraphone alleen terwijl het volume op uw toestel is ingesteld op een comfortabel, gematigd 
niveau. 

Wees voorzichtig en volg de van toepassing zijnde wetgeving op met betrekking tot het gebruik van  
een mobiele telefoon en een koptelefoon als u de nuraphone voor telefoongesprekken tijdens het 
autorijden gebruikt. Sommige jurisdicties leggen specifieke beperkingen op, zoals het gebruik van een 
enkele oortelefoon tijdens het autorijden

Uw nuraphone is ontworpen en getest met de strengste aandacht voor veiligheid en comfort, maar let 
op: blootstelling aan hard geluid op of boven 85 decibel (dB – ongeveer hetzelfde volume als een mixer 
voor voedsel) kan geleidelijk gehoorverlies veroorzaken. Vanwege de helderheid en geluidsisolatie van 
de nuraphone hoeft u uw muziek niet zo luid af te spelen als met conventionele koptelefoonproducten. 
Houd u echter aan de onderstaande veiligheidsinstructies en gebruik uw nuraphone, met name in de 
immersiemodus, verantwoordelijk.

Geluid Geluidsniveau Effect

Ruisende bomen 20 dB Net hoorbaar

Rustig kantoor 60 dB Comfortabele gehoorniveaus 
zijn onder 60 dB 

Gemiddeld stadsverkeer 80 dB Vervelend; stoort een gesprek; 
constante bloostelling kan 
schade veroorzaken 

Grasmaaier, mixer voor  
voedsel, recreatieve  
voertuigen, TV 

80-90 dB Vervelend; stoort een gesprek; 
constante bloostelling kan 
schade veroorzaken 

Symfonie orkest, kettingzaag, 
pneumatische boor, drilboor

110 dB Regelmatige blootstelling aan 
geluid van meer dan 100 dB 
langer dan één minuut kan 
permanent gehoorverlies  
veroorzaken.

Concert 110–140 dB Drempel van pijn begint rond 
125 dB

Informatie via het Nationale Instituut voor Doofheid en Andere Communicatiestoornissen 

Veiligheidsinformatie                                                                          

Lees alle veiligheidsinstructies grondig door.

https://www.nidcd.nih.gov/health/i-love-what-i-hear-common-sounds


4

Wees u ervan bewust dat geluiden waarop u vertrouwt als herinneringen of waarschuwingen,  
bijvoorbeeld alarmen, sms-geluiden en inkomende gesprekken, kunnen afwijken tijdens het gebruik  
van uw nuraphone.

Als u opwarming bemerkt of gehoorverlies, moet u het gebruik van de nuraphone onmiddellijk stoppen. 

Gebruik uw nuraphone niet als deze een luid of ongewoon geluid maakt en neem onmiddellijk contact op 
met de NURA® klantdeskundigen.

Gebruik, vanwege de geluidsisolerende Inova™ technologie, uw nuraphone niet in een situatie waarin 
het onvermogen om uw omgeving te horen gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren. Bijvoorbeeld 
tijdens het autorijden of fietsen, op een bouwplaats, in of bij het verkeer. 

Het opladen van uw nuraphone moet uitsluitend met gecertificeerde NURA® kabels worden gedaan. 

Het opladen van uw nuraphone moet in overeenstemming met de instructies in deze handleiding  
worden gedaan.

Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan in dit product. Elke poging hiertoe doet de  
garantie vervallen.

Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar 
kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal.  
Raadpleeg uw arts of dit van invloed kan zijn 
op uw geïmplanteerde medische apparaat.

Verwijderen van de oplaadbare lithium-ion 
batterij in dit product mag alleen door  
gekwalificeerd personeel worden gedaan.

WAARSCHUWING
RISICO OP EXPLOSIE INDIEN DE BATTERIJ MET EEN ONJUIST TYPE WORDT VERVANGEN.

GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES
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nuraphone handleiding

Zacht siliconenmateriaal

Gepatenteerde 
koeltechnologie

inova™ 
architectuur

Touch-bediening

Flexible band,  
comfortabel voor iedereen

Duurzame metalen  
behuizingUniversele NURA® 

aansluiting

De nuraphone is ontworpen om de hele dag comfortabel mee te kunnen luisteren. De nuraphone is 
gemaakt van zacht siliconenmateriaal, wat ervoor zorgt dat hij niet over uw huid schuift of aan uw 
haar trekt tijdens het dragen. De flexibele band beschermt tegen knijpen en een gepatenteerde Tesla 
klep-koeltechnologie betekent dat uw nuraphone de binnenkant van uw oorschelp actief koelt tegen  
uw huid.

De duurzame metalen behuizing betekent dat uw nuraphone bestand is tegen zweet en met de 
touch-bediening aan de zijkant kunt u de instellingen aanpassen, zodat u nog een extra  
gepersonaliseerde functie hebt – zoals het beantwoorden van telefoongesprekken, het afspelen  
of pauzeren van muziek of het in- of uitschakelen van de immersiemodus.

De inova™ architectuur biedt het comfort van een hoofdband en het scherpe geluid van een oordopje. 
De muziek wordt voor u afgespeeld via de luidspreker voor het binnenste oor, terwijl de lage tonen en 
de bas via de oorschelp vibreren. Dit biedt een kenmerkende helderheid en garandeert dat u elke toon 
hoort en elke beat voelt in uw gepersonaliseerde geluidsoptie. Beide delen van de inova™  
architectuur werken samen om zowel de inkomende ruis en het geluid dat uit de nuraphones ontsnapt 
te minimaliseren.

Uitgepakt ontvangt u uw nuraphone, USB-A oplaadkabel, harde NURA® hoes en een kabeltas.
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Aan de slag gaan                                                                   

Welkom bij gepersonaliseerd geluid
nuraphones maken gebruik van de unieke, gepatenteerde technologie en innovatieve Inova™  
architectuur om te leren van de unieke manier waarop u hoort en om zich hier vervolgens aan aan te 
passen. Met behulp van een ingebouwde sensor en signaalverwerking kunnen ze uw luisterprofiel in  
60 seconden automatisch meten, zonder lastige testen of instellingen. Geen reacties van gebruikers. 
Het lijkt wel magie. Lees er meer over op  www.nuraphone.com/how-it-works 

Wij noemen dit proces het sonisch vormgeven van uw nuraphone en we bereiken dit via kalibratie.  
Zodra de nuraphones leren hoe u hoort, passen ze het geluid aan uw gehoor aan en bieden ze u het  
perfecte geluid. U zult elke noot horen en elke beat voelen. Wij noemen deze luisterbeleving  
gepersonaliseerd geluid. Tijdens de kalibratie zal uw NURA® app een visuele weergave van uw  
unieke luisterprofiel maken en zult u de details van uw specifieke gehoor kunnen bekijken.

Systeemvereisten
Om de NURA® app en het initiële kalibratieproces te laten werken om uw nuraphone te kunnen  
configureren, hebt u een mobiel apparaat nodig dat werkt op iOS 8.0+ of Android 4.0+ en dat  
beschikt over Bluetooth® eigenschappen.

De NURA® app
Voordat u uw nuraphone kalibreert, moet u de NURA® app downloaden via de App Store/iTunes of  
Google Play.

Via de app kunt u uw unieke luisterprofiel creëren en tot drie instellingen van gebruikers op een toestel 
opslaan.

U kunt wisselen tussen generieke en gepersonaliseerde geluidsmodi.

U kunt de instellingen van de immersiemodus wijzigen van zacht naar normaal naar ‘eerste rij’ en  
verschillende geluidsniveaus ervaren.

Met de NURA® app kunt u touch-knoppen instellen aan de linker- en rechterkant van de koptelefoon om 
verschillende instellingen te bedienen.

Let op: zodra u uw nuraphone hebt gekalibreerd en uw gewenste instellingen hebt geconfigureerd, kunt 
u uw favoriete app of bibliotheek gebruiken om naar muziek te luisteren. U hoeft de NURA® app niet 
blijven gebruiken.

http://www.nuraphone.com/how-it-works 
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In/uitschakelen                                                                  

Hoe schakel ik mijn nuraphone in?
Uw nuraphone zal automatisch worden ingeschakeld zodra deze op uw hoofd wordt geplaatst. Binnen 
enkele seconden nadat u het apparaat juist op uw hoofd hebt geplaatst, zult u een Welkomst bericht 
horen. Als u dit bericht niet hebt gehoord, moet u proberen om de plaatsing aan te passen en de doppen 
zachtjes tegen uw hoofd te drukken.

Uw nuraphone zal ook worden ingeschakeld zodra een kabel op de koptelefoon wordt aangesloten—
vergeet dus niet om alle kabels te ontkoppelen van de koptelefoon als deze niet in gebruik is.

Als u het Welkom of Welkom terug bericht niet hebt gehoord, moet uw nuraphone worden opgeladen.

Hoe schakel ik mijn nuraphone uit?
Uw nuraphone zal worden uitgeschakeld zodra deze van uw hoofd is verwijderd en eventuele kabels  
zijn ontkoppeld.
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Uw nuraphone passend maken                                                       

Om ervoor te zorgen dat u de linker- en rechterkant 
juist heeft, moet u de nuraphones gewoon in uw 
handen houden en van onderen bekijken.

De kabelpoort moet aan de onderkant van de 
oorschelp aan uw rechterkant zijn en het woord  
nuraphone aan de onderkant van de hoofdband 
moet zichtbaar en juist georiënteerd zijn.

Maak het u comfortabel in uw nuraphone door de 
regelaars aan de zijkanten van de hoofdband zó  
te verschuiven dat ze passen bij de grootte van  
uw hoofd.

Zodra ze op uw hoofd zijn geplaatst, moeten  
de oordoppen het buitenste gedeelte van uw  
gehoorkanaal binnengaan en dit geheel afdichten 
van de buitenwereld.

Band aanpassen

Oriëntering

Als de afdichting juist geplaatst is, zult u horen dat 
het meeste geluid uit uw omgeving stiller is.

Als u de nuraphone voor het eerst past, kan het  
een paar pogingen vergen om ze op de juiste plek  
te krijgen. Neem de tijd en zet ze een paar keer op 
en af, totdat u een comfortabele positie gevonden 
hebt waarbij de binnenkant van de oren goed  
afgedicht is.

Een goede afdichting vinden
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Uw nuraphone verbinden met Bluetooth®                  

1. Plaats uw nuraphone op uw hoofd in een comfortabele positie om deze in te schakelen.

2.  De eerste keer als u uw nuraphone aansluit, zal deze u verwelkomen en u een driecijferig  
koppelnummer vertellen. Onthoud dit nummer, omdat dit uw koptelefoon identificeert van  
andere nuraphones die in uw omgeving zouden kunnen zijn.

3.  Schakel op uw mobiele apparaat de Bluetooth-functie in. 
  Let op: u vindt de Bluetooth-functie meestal in het Instellingenmenu

4.  Zoek de apparaat naam “nuraphone XXX”, waarbij XXX het driecijferige koppelnummer is en  
selecteer deze. Let op: zorg er in iOS voor te verbinden met “nuraphone XXX” en NIET met  
“nuraphone XXX LE”

5. Als dit gelukt is, zal uw nuraphone u melden Verbonden met Bluetooth.

nuraphone Bluetooth-verbinding



10

Zo kalibreert u uw nuraphone                                        

Om uw gepersonaliseerde geluid en unieke luisterprofiel te creëren, moet u uw nuraphone kalibreren.  
Wij adviseren u om dit in een stille privéruimte te doen voor een juiste kalibratie. Blijf zo stil en rustig  
mogelijk door te gaan zitten. Vermijd bewegingen die uw nuraphone kunnen verstoren, zoals het  
aanraken van uw oren of het bewegen van uw kaak.

Let op: zorg ervoor dat uw nuraphone en mobiele apparaat zijn opgeladen en dat u de NURA® app hebt 
gedownload via Apple App Store of Google Play.

Kalibratie moet alleen via Bluetooth worden gedaan terwijl alle kabels zijn ontkoppeld.

1. Plaats uw nuraphone op uw hoofd in een comfortabele positie om in te schakelen

2. Verbind uw nuraphone met uw iOS of Android apparaat via Bluetooth

3. Open de NURA® app

4. U zult moeten inloggen met uw e-mailadres

5. Er zal een korte activeringscode worden gestuurd naar uw e-mailadres

6 Voer de activeringscode in de app in en ga door

7.  Vervolgens zal de NURA® app u door een stap-voor-stap-proces voeren om uw nuraphones aan  
te sluiten

8. Voltooi het kalibratieproces

 Er kunnen tot drie persoonlijke luisterprofielen van gebruikers worden opgeslagen op een nuraphone. 
Om nieuwe gebruikers toe te voegen:

1. Tikt u op de naam van de huidige gebruiker op het hoofdscherm van de app

2.  Volg de aanwijzingen op om naar een andere gebruiker te schakelen of om een nieuw profiel toe  
te voegen

Let op: als er al drie profielen zijn opgeslagen op de koptelefoon, zult u worden gevraagd om een  
van de profielen van eerdere gebruikers te overschrijven



11

Instellingen                                                                                  

Generiek + gepersonaliseerd geluid
Na het kalibreren kunt u uw nuraphone vergelijken door te wisselen tussen generiek en  
gepersonaliseerd geluid. U kunt met behulp van het schuifje onder de afbeelding van uw  
persoonlijke luisterprofiel schakelen tussen de generieke en gepersonaliseerde modus.

Volume
Pas het volume aan een comfortabel niveau aan met behulp van de gebruikelijke volumeknoppen op  
uw mobiele toestel en eventuele knoppen op de speler die u gebruikt.

Immersiemodus
U hoort niet alleen muziek, maar voelt deze ook. Daarom hebben we ook de immersiemodus ontwikkelt, 
die de speciale buitenste oor-drivers gebruikt om het gevoel van een live optreden te creëren. Stel uw 
gewenste niveau van immersie in met behulp van het schuifje om te kiezen uit de niveaus zacht, normaal 
en ‘eerste rij’.

Generieke modus Gepersonaliseerde modus

Immersiemodus knop Stel uw immersie in
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Touch-knoppen
Uw nuraphones hebben twee touch-knoppen die zich rechts en links op de afdekking van  
de regelaars bevinden.

U kunt ze configureren om verschillende functies uit te voeren.

Let op: omdat voor veel van de functies een Bluetooth-verbinding nodig is om juist te werken,  
zijn de touch-knoppen alleen functioneel in de Bluetooth-modus. Ze werken niet als er een kabel  
is aangesloten.

Programma knopfunctieTouch-knop
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Uw nuraphone opladen                                                                           

U kunt uw nuraphones opladen door ze eenvoudig aan te sluiten op een oplader of een computer met 
behulp van de meegeleverde USB-A of een USB-C kabel.

Om te voorkomen dat de nuraphone de batterij van uw mobiele apparaat leegmaakt, leveren de  
micro-USB en Lightning-kabels geen stroom aan uw nuraphones en laden deze ook niet op

Uw nuraphone werkt op een batterij in Bluetooth-modus en in bekabelde modi met behulp van analoog, 
USB-C (indien aangesloten op een telefoon), micro-USB en Lightning-kabels.

Als de batterij van uw nuraphone volledig is opgeladen, dan gaat deze, afhankelijk van het gebruik,  
tussen 12 en 24 uur mee.

Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij van de nuraphone volledig op te laden.
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Telefoongesprekken                                                                                     

Uw nuraphone kan met uw mobiele apparaat functioneren om gesprekken te voeren of te ontvangen,  
als deze via Bluetooth of een Lightning-kabel is verbonden.

Als u via Bluetooth gekoppeld bent, kunt u telefoongesprekken beantwoorden:

• Direct op uw telefoon

• Als u een van de touch-knoppen hebt geconfigureerd om gesprekken te beantwoorden,  
drukt u op deze touch-knop

Als u via Lightning verbonden bent, kunt u telefoongesprekken beantwoorden:

• Direct op uw telefoon

• Door de centrale knop op de inline afstandsbediening aan te raken

Let op: personalisatie wordt niet toegepast tijdens telefoongesprekken (anders zou u moeite kunnen 
hebben om bekende stemmen te herkennen)

Als u verbonden bent via een andere kabel, zal de beller voor u worden afgespeeld, maar de interne 
microfoon van de nuraphone zal niet worden gebruikt en u zult in de microfoon die in uw telefoon is 
ingebouwd moeten spreken.
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Verbinden                                                                              

Hoe verbindt u nuraphones?
Nuraphones zijn universeel aansluitbaar. Dit betekent dat elk paar kan worden aangesloten op  
bronapparaten die de volgende opties ondersteunen:

✓ Draadloos - apparaten de geschikt zjin voor Bluetooth 
✓ Analoog - standaard 3.5mm stekker  
✓ Digitaal - telefoons en computers: micro-USB / USB-C / Lightning / USB-A (computer)

Kabel Kwaliteit 
Verliesvrije audio

Telefoongesprekken Bediening 
Touch knop

Bluetooth Bijna verliesvrij
(via Qualcomm® aptX™ 
audio / Qualcomm® aptX™ 
HD audio)

✓ ✓

Lightning ✓ ✓ ✓

USB-A ✓ ✗ ✗

USB-C ✓ ✗ ✗

micro-USB ✓ ✗ ✗

Analog ✗

(kan worden gebruikt bij 
oudere muziek, apparaten 
en vliegtuigen – biedt nog 
steeds een gepersonali-
seerde geluidsbeleving)

✗ ✗
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Verzorging en onderhoud                                                                                    

Uw nuraphones moeten mogelijk periodiek gereinigd worden. Volg de onderstaande richtlijnen bij  
het reinigen.

Verwijder de dopjes van de oordopjes en was ze zachtjes met een mild wasmiddel en water.

Zorg ervoor dat u ze grondig afspoelt en droog de dopjes voordat u ze weer bevestigd.

Alleen reinigen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, alcohol of  
sterke schoonmaakmiddelen.

Laad de batterij volledig op, vóórdat u uw nuraphones voor langer dan een paar maanden opslaat.

Plaats de koptelefoon in de draagtas voor opslag.

Vervangende onderdelen en accessoires kunnen worden besteld via www.nuraphone.com

http://nuraphone.com


17

Problemen oplossen                                                                       

Bluetooth problemen

Als u problemen hebt met het koppelen met uw telefoon:

• Zorg ervoor dat er geen ander apparaat is gekoppeld met uw nuraphone 
Let op: nuraphones proberen automatisch te koppelen met elk apparaat waar ze eerder  
mee verbonden waren

• Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw mobiele apparaat is ingeschakeld in uw Instellingenmenu

• Schakel de Bluetooth van uw telefoon aan en uit en maak opnieuw verbinding met uw nuraphone

• Probeer uw nuraphone te vergeten of te verwijderen in uw lijst van gekoppelde apparaten van uw 
mobiele toestel

Als u problemen hebt dat het Bluetooth-signaal stottert, overslaat of instabiel wordt:

• Probeer uw telefoon dichter bij de rechteroorschelp van de nuraphone te brengen

• Bijvoorbeeld: plaats uw telefoon in uw rechterbroekzak en draag de tas met uw mobiele toestel  
aan uw rechterwijde

Voor het oplossen van andere problemen of veel gestelde vragen met betrekking tot uw nuraphone,  
kijkt u op www.nuraphone.com/customer-support 

Ondersteuning                                                                                    

Wij willen u helpen om het meeste uit NURA® producten en diensten te halen. Als u vragen heeft over dit 
product, dan kunt u contact opnemen met de NURA® klantdeskundigen:

Website: www.nuraphone.com/contact  
Email:  email info@nuraphone.com 
Postadres: NURA® Operations Pty. Ltd., 
  PO Box 95, Brunswick, 3056, VICTORIA,  
  AUSTRALIË

Garantie                                                                                   

Uw nuraphones vallen onder een beperkte garantie. Details van de garantie vindt u op  
www.nuraphone.com/warranty 

http://www.nuraphone.com/customer-support 
http://www.nuraphone.com/contact
http:// www.nuraphone.com/warranty 
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Naleving                                                                             

NURA® voldoet aan de certificatievereisten voor verschillende regio’s over de hele wereld. Voor een 
volledige lijst van certificeringen bezoekt u: www.nuraphone.com/compliance

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat,  
overeenkomstig Deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke  
bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert  
en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen en kan, indien niet in overeenstemming 
met de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing veroorzaken op de radiocommunicatie. 
Er kan echter geen garantie gegeven worden dat er geen storing zal optreden in een bepaalde  
installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt op radio- of televisieontvangst, wat kan 
worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd 
om te proberen de storing te verhelpen met behulp van één of meer van de volgende maatregelen:

•  Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

•  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

•   Verbind de apparatuur met een stopcontact op een stroomkring die 
verschilt van die waarop de ontvanger is aangesloten.

•  Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/televisiereparateur voor hulp.

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door NURA® kunnen de bevoegdheid 
van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

IC waarschuwing:

Dit apparaat voldoet aan Industry Canada licentie-vrijgestelde RSS standaard(en).

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en

(2) Dit apparaat moet alle storingen accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking van het 
apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l’appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

http://www.nuraphone.com/compliance 
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URA®, Level 1 Studio 3, 459 Sydney Rd, Brunswick VIC, Australië verklaart onder 
hun eigen verantwoordelijkheid dat het product dat wordt beschreven in deze 
handleiding voldoet aan de technische normen EN300328, EN301489, EN55022, 
EN55024, EN50332.

Het product is alleen gegarandeerd te voldoen aan EN50332 in de generieke  
modus met immersie uit en met de volumeregelaar aan. Afhankelijk van het  
gehoor van de gebruiker kunnen sommige combinaties van gehoorcorrecties  
en immersie-instelling de EN50332 limieten overschrijden.

Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden 
afgevoerd en op een geschikte inzamelingslocatie moet worden ingeleverd  
om te worden gerecycled. Een juiste afvoer en recycling helpt om natuurlijke  
hulpbronnen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer  
informatie over verwijdering en recycling van dit product kunt u contact  
opnemen met uw gemeente, afvalverwerker of met de winkel waar u dit  
product gekocht hebt.

Apple, het Apple logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S.

En andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het handelsmerk “iPhone” wordt gebruikt met een licentie.

Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth 
SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door NURA® is onder licentie.

Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is een  
handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen, 
gebruikt met toestemming. aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., 
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen, gebruikt met toestemming.

Android, Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Voldoet aan de 
IMDA-normen

DA105282 

R-NZ
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De nuraphone is ontworpen door NURA® in Melbourne, Australië. 
Gemaakt en geassembleerd in China.

© 2017 NURA®. Geen enkel deel van dit werk mag worden gereproduceerd,  
bewerkt, gedistribueerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming.


