
BackBeat PRO 

Aplink ausį

BackBeat SENSE 

Ant ausies

140 gramų340 gramų

1 klasės Bluetooth, 4.0+EDR 1 klasės Bluetooth, 4.0+EDR

Dėvėjimo tipas 

Svoris 

Bluetooth® versija 

100 metrų sujungus su 1 klasės 
Bluetooth įrenginiu

100 metrų sujungus su 1 klasės 
Bluetooth įrenginiu

Laidas Kampinis 3,5 mm garso laidas

Išmanieji jutikliai

Kampinis 3,5 mm garso laidas

Automatinis grojimas / pauzė, atsiliepimas į 

skambutį / pokalbio baigimas, galios valdymas
Automatinis grojimas / pauzė, atsiliepimas į 
skambutį / pokalbio baigimas, galios valdymas

Valdikliai ant ausies Grojimas / pauzė, tolesnis / ankstesnis kūrinys, 
atsiliepimas į skambutį / pokalbio baigimas, 
porinimo iniciacija, garsinimas / tylinimas, garso 
išjungimas, mikrofono aktyvavimas

Grojimas / pauzė, tolesnis / ankstesnis kūrinys, 
atsiliepimas į skambutį / pokalbio baigimas, 
porinimo iniciacija, garsinimas / tylinimas, garso 
išjungimas, mikrofono aktyvavimas

Mikrofono aktyvavimas Yra. Reguliuojamas mikrofono jautrumas Yra.

Garsas Apt-X mažos delsos kodekas, AVRCP Apt-X mažos delsos kodekas, AVRCP

Akumuliatoriaus 
talpa

Pakanka iki:  24 val. klausymosi,
21 d. budėjimo

Pakanka iki:  18 val. klausymosi,
21 d. budėjimo

DeepSleep Iki 6 mėnesių Iki 6 mėnesių

Daugiataškė 
technologija

Persijungimas tarp dviejų vienu metu prijungtų 
Bluetooth įrenginių (2H2S)

Persijungimas tarp dviejų vienu metu prijungtų 
Bluetooth įrenginių (2H2S)

Turinys BackBeat PRO ausinės, 3,5 mm garso laidas, 
USB krovimo laidas, kelioninis dėklas

Akumuliatoriaus tipas Įkraunamas, nekeičiamas ličio jonų

BackBeat SENSE ausinės, 3,5 mm garso laidas, 

USB krovimo laidas, dviejų skyrių kelioninis dėklas 

Įkraunamas, nekeičiamas ličio jonų

Krovimo trukmė 3 val.

Triukšmo šalinimas Valdomasis aktyvusis triukšmo šalinimas 
(ANC) plius skaitmeninis signalo 
apdorojimas (DSP) ir dvigubas mikrofonas

Būsenos pranešimai

Galimos spalvos

Žodiniai pranešimai 14 kalbų (konkrečios 

kalbos skiriasi priklausomai nuo regiono) 

Juoda

Pasyvusis triukšmo blokavimas, skaitmeninis 

signalo apdorojimas (DSP) ir dvigubas 

mikrofonas
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BackBeat PRO / BackBeat SENSE
techninės savybės

Belaidžio veikimo 
nuotolis

Žodiniai pranešimai 14 kalbų (konkrečios 
kalbos skiriasi priklausomai nuo regiono)

 Balta / gelsvai ruda, Juoda / „espresso“

2,5 val.




