
Sony MDR 10RBT, Wireless Headphones Minimalist

Wireless headphone selalu hadir untuk memudahkan waktu Anda mendengarkan musik kapan saja 
dan dimana saja. Salah satu yang menjadi keunggulan, tentunya adalah kualitas suara yang lebih 
powerful untuk didengarkan. Untuk itu, Sony MDR 10RBT menghadirkan seesuatu yang baru dari 
sebuah wirelesss headphone. Tidak hanya suara yang lebih baik, tetapi desain dan penggunaan yang
lebih praktis akan memanjakan diri Anda. Lalu, bagaimana performanya? Simak ulasan berikut ini. 

Powerful bass and convenient

Kekuatan bass yang lebih dalam akan mengajak 
Anda ke level musik yang sesungguhnya. Dentuman 
drum, petikan gitar, vocal, dan lainnya berirama 
dengan powerful tanpa terasa ada batasan 
didalamnya. Ini membuat kedetailan suara musik 
menjadi natural, seperti Anda ikut berada dalam 
musik tersebut. Ditambah lagi adanya Liquid Crsytal 
Polymer Film Technology dan Digital Sound 
Enhancement Engine (DSEE), yang menghasilkan 

kejernihan suara lebih baik tanpa adanya gangguan dari suara lainnya. 

Music and calls in one place

Sony MDR 10RBT bisa difungsikan untuk
mendengarkan musik dan menerima
panggilan telepon. Dengan tipe microphone
omnidirectional, akan membuat komunikasi
Anda menjadi lebih nyaman dan suara yang
dihasilkan pun semakin jernih. Saat Anda
menerima panggilan tentu menjadi lebih
mudah, cukup berbicara melalui microphone
maka komunikasi berjalan dengan baik. 

Untuk kemampuan daya tahan headphone,
Sony MDR 10RBT mampu berjalan selama
17 jam dengan penggunaan untuk continuous music playback dan continuous communication, 
sedangkan 450 jam untuk penggunaan waiting time. Dilengkapi dengan micro USB cable untuk 
pengisian ulang daya pada perangkat sehingga tetap bisa difungsikan secara berkelanjutan. 
Pengisian daya bisa dilakukan selama 2,5 jam dengan power source DC 1.5V. 

Compact, lightweight and minimalist

Dari sisi desain, MDR 10RBT memiliki bentuk yang 
ringkas karena tidak dibekali kabel jack 3.5mm pada 
bagian headphone. Ini membuat pemakaian terkesan 
lebih praktis dibandingkan dengan headphone 
lainnya. Ditambah lagi, dengan bobot yang ringan 
membuat penggunaan menjadi lebih nyaman dan 
asyik untuk mendengarkan musik. Selain itu, 
perangkat ini telah dilengkapi model ear cups yang 



lembut dan pas ditelinga. Tidak akan membuat telinga sakit meskipun volume musik semakin 
tinggi. Ditambah lagi, dapat diputar sehingga memudahkan penyimpanan ke dalam carrying pouch 
yang termasuk di dalam box headphone dan membuatnya terkesan minimalis untuk dibawa kemana 
saja berpergian. 

Connectivity via NFC and Bluetooth

Sebagai wireless headphone, MDR 10RBT telah
memiliki konektivitas NFC dan Bluetooth.
Dengan koneksi melalui NFC, Anda bisa
terhubung ke perangkat smartphone dengan
cukup satu sentuhan. Sedangkan melalui
Bluetooth v3.0, dapat difungsikan untuk
terhubung dengan beberapa perangkat digital
music saat ini. 

Dengan menampilkan keunggulan desain dan
kualitas suara yang powerful, Sony MDR 10RBT
bisa menjadi pilihan tepat untuk hobi musik
Anda. Apalagi tingkat bass yang kuat dan rasa
nyaman dalam menggunakannya akan membuat Anda lebih santai mendengarkan musik. Jadi, 
dimana saja dan kapan saja dengarkan musik dengan Sony MDR 10RBT lebih mengasyikkan, loh! 


