
Ubuntu
O fone para todos os tipos 
de cabelo

O fone de ouvido Ubuntu tem como objetivo 
oferecer uma solução para um público que não 
é atendido de forma satisfatória por fones 
tradicionais. Isso porque, o fone tradicional 
de arco quando usado por pessoas de cabelos 
volumosos, costuma quebrar e sua estrutura 
acaba arrancando cabelos em excesso, sem contar 
que o fone não se adapta bem ao cabelo. 

Com essa perspectiva, foi desenvolvido um fone 
de ouvido que tivesse, ao invés de uma estrutura 
de arco, uma estrutura flexível de faixa. Ao 
mesmo tempo que não amassa o cabelo, a faixa 
pode ser um acessório estético de cabelo. O fone 
Ubuntu por ter uma estrutura maleável, é muito 
mais compacto que um fone de ouvido de arco. 
Ubuntu é o fone ideal para ouvir música, jogar , 
trabalhar e praticar esporte.



Você já quis muito usar, mas deixou de usar um 
produto ou uma roupa porque não foi feito, muito 
menos pensado para encaixar com você?

Isso foi o que aconteceu com o Guil Anacleto,  
músico e produtor, ele deixou de usar headphones, 
porque ou ele tinha que amarrar ou amassar seu 
cabelo. Por isso, Guil abriu mão disso e começou 
a usar os fones intra auriculares, que muitas das 
vezes incomoda ele.

Não só o Guil, mas outras milhares de pessoas 
passam por isso, como a Andreza que levantou 
a questão na sua conta do Twitter e centenas de 
pessoas interagiram, afirmando que passam pela 
mesma situação.

“EU DESISTI DE USAR 
FONE DE OUVIDO”



VULNERABILIDADE. CONFIANÇA.
Esse é o Marcelo, também conhecido como Celo. Ele passa diversos momentos 
do seu dia com o fone na cabeça, mas tem uma coisa que incomoda ele 
demais, é ter seu cabelo amassado, afetando sua autoestima.

O fone Ubuntu preserva 100% da estrutura capilar do Celo. Não amassa 
o cabelo e o melhor de tudo é que ele pode ser quem ele é com o poder do 
seu cabelo black.



Fone de ouvido circumaural

Driver de 40mm

Versão com fio e sem fio

Com microfone e controle de volume

Compacto

Customizável

UBUNTU É TUDO ISSO:



DISPONÍVEL EM 
CINCO CORES



ADEREÇO ESTÉTICO NÃO AMASSA O CABELO NÃO FAZ PRESSÃO NA 
HASTE DO ÓCULOS
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