
Compatível com FlightLink
O Sierra agora é compatível com o FlightLink, o primeiro 
aplicativo de gravação no cockpit durante o voo para 
dispositivos iPad e iPhone da Apple. 

NOVO — Integração total do Bluetooth
Desfrute de uma clareza excelente na chamada, � delidade 
musical e acesso sem � o aos alertas de áudio importantes 
dos aplicativos de aviação nos dispositivos móveis.

Aproveite a ótima relação custo-benefício do Sierra e venha fazer 
parte do universo dos fones de ouvido ANR especiais. Escolhido 
como “favorito absoluto” nos testes promovidos pela Aviation 
Consumer em cenários reais para avaliar a relação custo-benefício 
de fones de ouvido ANR, o Sierra oferece o conforto, o silêncio e os 
recursos avançados que você espera de um Lightspeed. 

Fone de ouvido ANR Sierra com Bluetooth®



“Por que eu não usaria um Lightspeed?” 

Craig Wright
Piloto particular

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conector
Conectores GA (universais para aviação) dual 

Gerais
Alimentação por pilhas: 3 V, duas pilhas AA
Peso: 454 g

Fone
Transdutor: bobina móvel de 40 mm
Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz
Impedância nominal a 1 kHz:
Desligado — Mono: 180 ohms, 
Ligado — Mono: 300 ohms
Desligado — Estéreo: 250 ohms, 
Ligado — Estéreo: 600 ohms

Microfone
Princípio do transdutor: eletreto que cancela os ruídos
Resposta de frequência: 200 Hz - 6.000 Hz
SPL máximo: 114 dB
Impedância de terminação: 220 - 2.200 ohms
Tensão operacional: 8 V - 16 V CC

Fone habilitado para Bluetooth
Sim

Transmissão de música por Bluetooth
Sim

Silêncio — o cancelamento ativo de ruídos 
aplicado a uma ampla faixa de ruídos de 
baixa frequência adiciona tecnologia de 
ponta ao Sierra.

Conforto — Sierra é um fone de ouvido 
confortável, com 454 gramas e vedações 
auriculares acolchoadas. Cada uma delas 
envolve quase 65 cm2 da área de superfície, 
contribuindo para uma melhor vedação e 
maior distribuição da pressão lateral.

ComPriority™ — com a tecnologia patenteada 
ComPriority, você nunca perde comunicações 
importantes por rádio, pois ela reduz 
automaticamente o volume de qualquer 
dispositivo auxiliar durante transmissões por 
rádio ou de intercomunicações.

Microfone reversível — Seu design exclusivo 
permite o uso do microfone no lado direito ou 
esquerdo do dispositivo.

Conexão com Celular/Música — Além da 
conectividade total com o Bluetooth, o Sierra 
oferece uma caixa de controle integrada com 
entrada auxiliar para conexão com celular, 
reprodutor de música ou outro dispositivo de áudio.

Itens fornecidos com o dispositivo — caixa 
� exível para transporte, cabo de rede para 
conexão com reprodutores de música, presilha 
de � xação do cabo, duas pilhas AA, espuma 
corta-vento para o microfone.

Con� gurações disponíveis
Alimentação por pilhas (2 pilhas AA) / 
conectores GA dual
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Desempenho superior com valor excepcional.

Seu dinheiro de volta em até 30 dias — Os 
fones de ouvido Lightspeed Aviation são 
projetados para serem melhores que qualquer 
outro, em qualquer situação. Mas sabemos que 
nem todos os cockpits e pilotos são iguais. Por 
isso, oferecemos uma garantia de reembolso de 
30 dias. Se por qualquer motivo você não estiver 
totalmente satisfeito com sua compra, devolva o 
produto e receba um reembolso total imediato.


