
TWS330 NB  

Specifications
Audio codecs AAC, SBC

Sound pressure level 92±3dB (A)

Impedance 24Ω

Playback time ANC on: about 4 hours (earbuds) + 12 hours (charging case)
ANC off: about 5 hours (earbuds) + 15 hours (charging case)

Charging time about 1 hour (earbuds)/1.5 hours (charging case)  

Charging port USB Type-C

*The specifications and functions are subject to the finalized product on the market.

Features
• Hybrid active noise cancellation technology isolates you from unwanted
•  noise
• Ambient sound mode allows you to hear environmental sounds such 

as traffic or flight announcements
• AI call noise cancellation technology ensures clarity of phone calls
• AAC audio decoding for high-definition audio with rich details
• 20 hours continuous playback with quick charging earbuds
• IP54-rated dust and water resistance for outdoor use
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Package Information
Color box 107*31*146mm

Outer carton 33.4*33.9*32.2cm

QTY 60 Sets/CTN

N.W 6.5kg

G.W 7.3kg



 

EDIFIER TWS330NB Υβριδικό Ασύρματο Bluetooth Ακουστικό Bluetooth 5.0 με γρήγορη 
φόρτιση και ακύρωση θορύβου τηλεφωνικής κλήσης 

 

 

 

 

Εύκολη ακρόαση 

 

 

 



 

Απρόσκοπτη επικοινωνία 
6 λόγοι για να τα αγοράσεις  

 

 

 

 

• Υβριδική τεχνολογία ακύρωσης θορύβου 
• Παρακολούθηση ήχου περιβάλλοντος 
• Τεχνολογία ακύρωσης θορύβου τηλεφωνικών κλήσεων AI 
• AAC HD 
• 20 ώρες Χρόνος λειτουργίας ,10 λεπτά γρήγορη φόρτιση για χρήση 1 ώρας 
• Εφαρμογή ρύθμισης χρήστη 
 

 

 

 

 



Απρόσκοπτη ακρόαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία ακύρωσης θορύβου  

 



 

Αποτελεσματική ακρόαση ακύρωσης θορύβου 

 

 

 

Το ακουστικό υιοθετεί υβριδική τεχνολογία ANC. Τα εσωτερικά και εξωτερικά αμφίδρομα μικρόφωνα 
αντιστοιχούν αντίστοιχα στον εσωτερικό και εξωτερικό θόρυβο περιβάλλοντος του αυτιού 
προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αντίστροφο ηχητικό κύμα για να ακυρώσει τον θόρυβο. Αυτό 
δημιουργεί μια νέα μείωση θορύβου βάθους - 38dB, οπότε ο εξωτερικός κόσμος χαλαρώνει για να 
δημιουργήσει μια συναρπαστική εμπειρία ακρόασης.  
* Το βάθος ακύρωσης θορύβου -38dB επιτυγχάνεται τόσο με ενεργή όσο και με παθητική ακύρωση 
θορύβου. Τα δεδομένα παθητικής ακύρωσης θορύβου λαμβάνονται με δοκιμές που εκτελούνται στο 
Edifier Acoustic Lab 



 

Παρακολούθηση ήχου περιβάλλοντος 

 

 

Αντίληψη σε πραγματικό χρόνο 

 

 



Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα ακουστικά!  
 
Η τεχνολογία παρακολούθησης σάς επιτρέπει να ακούτε εξωτερικούς ήχους, όπως πληροφορίες 
κυκλοφορίας και μετάδοσης πτήσεων, ενώ ακούτε μουσική. Η ένταση της παρακολούθησης ήχου 
μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής Edifier Connect για επέκταση της ακρόασης που ταιριάζει 
στις προσωπικές σας απαιτήσεις. 
* Κάντε λήψη της εφαρμογής Edifier Connect για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την 
παρακολούθηση ήχου περιβάλλοντος. 
 
Τεχνολογία ακύρωσης θορύβου τηλεφωνικής κλήσης AI 

 

Τα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με ακύρωση θορύβου κλήσεων νευρωνικού δικτύου, η οποία 
λαμβάνει με ακρίβεια τα ηχητικά κύματα χρησιμοποιώντας AI. Με τη βοήθεια ενός προσαρμοστικού 
αλγορίθμου, η φωνή του καλούντος διαχωρίζεται από άλλες φωνές σε πραγματικό χρόνο, 
προσφέροντας μια εμπειρία κλήσης υψηλής ποιότητας. Ακόμα και σε ένα θορυβώδες περιβάλλον, και 
οι δύο πλευρές της κλήσης μπορούν να ακουστούν καθαρά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αποκωδικοποίηση AAC 
Η απόλαυση των καθαρών τόνων που προέρχονται από το συναίσθημα στη μουσική. 
Η αποκωδικοποίηση ήχου AAC HD παρέχει μετάδοση ήχου υψηλότερης ποιότητας και εξαιρετική 
ποιότητα ήχου, αποκαθιστώντας όμορφα κάθε λεπτομέρεια του ήχου. 

 

 

 

Γρήγορη φόρτιση 
Χρόνος φόρτισης 10 λεπτών για 1 ώρα χρήσης 
Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης τύπου-C και τα ακουστικά υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση. 
10 λεπτά φόρτισης θα παρέχουν 60 λεπτά ακρόασης. 
 



 

 

20 ώρες 
Η αξιόπιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας επιτρέπει ώρες προσεκτικής ακρόασης 
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για τα ακουστικά είναι περίπου 5 ώρες. Η συνολική διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας μπορεί να φτάσει τις 20 ώρες σε συνδυασμό με τη θήκη φόρτισης, παρέχοντας ώρες 
εξαιρετικής ακρόασης υψηλής ποιότητας. 

 

 

 



 

IP54 Dust and waterproof 

 

 

 

Εύκολη, απλή ακρόαση 
Τα ακουστικά έχουν βαθμολογία IP54 και είναι αδιάβροχα. Ο σχεδιασμός εμποδίζει αποτελεσματικά τη 
βροχή και τον ιδρώτα να καταστρέψουν τα εξαρτήματα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδανικά για 
χρήση κατά τη διάρκεια ταξιδιού και άσκησης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λεπτός σχεδιασμός  

 

Χρησιμοποιώντας το σχήμα ενός αυγού για έμπνευση, τα ακουστικά έχουν μια χαριτωμένη καμπύλη 
για να δημιουργήσουν μια ομαλή αφή. Είναι ελαφρύ, φορητό και άνετο στη χρήση. 
 
Αποκλειστικές ρυθμίσεις καθορισμένες από τον χρήστη 

 

 



Οι ρυθμίσεις ακουστικών μπορούν να εξατομικευτούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Edifier 
Connect.  
 
 
Οδηγίες λειτουργίας 

 

Σημείωση: Για την πρώτη χρήση, τα ακουστικά πρέπει να συνδέονται χειροκίνητα μέσω Bluetooth σε 
κινητό τηλέφωνο. 
Πατήστε παρατεταμένα (περίπου 3 δευτερόλεπτα) για σύζευξη Bluetooth 
(με ακουστικά στη θήκη φόρτισης). 
Πατήστε το κουμπί 3 φορές για σύζευξη αριστερού και δεξιού ακουστικού (με ακουστικά στη θήκη 
φόρτισης) και για να διαγράψετε τη λίστα αντιστοίχισης. 
Ενεργό ζεύγος Bluetooth: το λευκό φως αναβοσβήνει γρήγορα 
Σύζευξη TWS: το λευκό φως αναβοσβήνει αργά και γρήγορα 

 

 

 

 



Operation method: Tap! Tap! Tap! 

* Πατήστε στην κυκλική περιοχή 
Πατήστε δύο φορές στο αριστερό ακουστικό: Λειτουργίες απάντησης / διακόπτη απενεργοποίησης 
Πατήστε τρεις φορές στο αριστερό ακουστικό: Λειτουργία παιχνιδιού 
Πατήστε δύο φορές στο δεξί ακουστικό: Απάντηση / Κλείσιμο παύσης / Αναπαραγωγή 
Πατήστε τρεις φορές στο δεξί ακουστικό: Επόμενο 

 

 

 

 

Specifications: 

-Bluetooth: 5.0 

-Protocol of Bluetooth: A2DP、AVRCP、HFP 

-Audio Decoding Format: AAC、SBC 

-Effective Distance: 10m 

-Running Time: 4h+12h (with noise cancelling on);5h+15h (with noise cancelling off) 

-Charging Time: 1h (earphones) + 1.5h (charging case) 

-Input:  5v==200mA(earbuds); 

5v==200mA(charging case) 

-Frequency Range: 20Hz-20khZ 



-Output SPL: 94±3dBspL(A) 

-Rated Impedance: 24Ω 

 

 

 

 



EU DECLARATION OF CONFORMITY
WITH BELOW LISTED COMMUNITY LEGISLATION AND HARMONIZED
STANDARDS TO SATISFY THE SAFETY, QUALITY AND REGULATORY

REQUIREMENTS OF THE BELOW SPECIFIED PRODUCT

Name of the manufacturer Edifier International Limited
Address P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

We, Edifier International Limited, declare under our sole responsibility that the
following product：

Trademark Product Name Model Name

EDIFIER
True Wireless Stereo Earbuds with

Active Noise Cancellation
EDF201010

has been tested and complies with the European Standard herein specified:
Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Article 3.1a Health EN 62479:2010
Article 3.1a Safety EN 62368:2014+A11:2017

Article 3.1b EMC

EN 55032: 2015+A11:2020
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 55035: 2017+A11:2020,
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4

Article 3.2 Radio Spectrum EN 300328 V2.2.2

Signature:

Printed name: Dingkun Shen

Position: R&D manager

Place and date of issue: DongGuan 2021-4-16



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα του κατασκευαστή Edifier International Limited

Διεύθυνση
Ταχυδρομική Θυρίδα 6264 Γενικό ταχυδρομείο Χονγκ

Κονγκ

Εμείς, η Edifier International Limited, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη
ότι τα ακόλουθα προϊόντα:

Εμπορικό σήμα Όνομα προϊόντος Όνομα μοντέλου

EDIFIER

Πραγματικά ασύρματα

στερεοφωνικά ακουστικά με ενεργή

ακύρωση θορύβου

EDF201010(TWS330 NB)

έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο που
καθορίζεται στο παρόν:

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ

Άρθρο 3.1α Υγεία EN 62479

Άρθρο 3.1α Ασφάλεια EN 62368-1

Άρθρο 3.1β EMC

EN 55032

EN 61000-3-3

EN IEC 61000-3-2

EN 55035

EN 301 489-1

EN 301 489-17

Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα EN 300328

Υπογραφή:

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Dongguan 2022-1-10


