
BACKBEAT 100 SERIES 
 

SUKURTA JUDĖTI, ŽAISTI, TURĖTI RYŠĮ. 

Jūsų pastovus mobilumas su lengvomis patogiai ant kaklo kabančiomis ausinėmis. Be 

pastangų pereikite nuo įtraukiančios muzikinės melodijos prie skambučių su 

delikačiais įspėjimais ir sparčiuoju valdymu. 

 
 
 
 
 
 
 

Laidai mažiau susiraizgo, nes ausinės - 
magnetinės. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanksčios ir patogiai priglundančios 
 

 

Belaidės įstatomos ausinės 
 
 

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR 
ESTIJOJE 

 

 
 

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“  
sales@telpro.lt 
 +370 5 2109767  

 

Dėl išsamesnės informacijos apie 

„Plantronics“ gaminius apsilankykite 

plantronics.com 

 
Palaikykite ryšį su „Plantronics“ 
 

SAVYBĖS 

• Itin plonos kaklą apjuosiančios ir patogiai priglundančios ausinės yra tokios lengvos, kad jas 
galite nešioti visą dieną 

• Bluetooth® technologija suteikia galimybę prisijungti prie išmaniojo telefono ar 

planšetės muzikos, filmų ir skambučių. 

• Patogiai priglundančios ausinės nepraleidžia aplinkos triukšmo leisdamos jums pasinerti į 
muzikos garsus 

• Paprastas spartusis valdymas suteikia galimybę lengvai pereiti tarp muzikos klausymo ir 
skambučių 

• Apykaklė su švelniu vibravimu pranešanti apie gaunamus skambučius 

• Skambučių metu jūsų balsas skambės aiškiai dėka triukšmą ir aidą slopinančios technologijos 

• DeepSleep energijos taupymo režimu ausinės yra išlaikomos pakrautos 6 mėnesius 

• Trijų dydžių (S, M, L) ausų kištukų pagalvėlės suteikia komfortą ausines 

dėvint visą dieną. 

• Magnetinės įstatomosios ausinės, kai nėra naudojamos, sukimba viena su kita 

• Pametus ausines, jų vietą nustatyti galima mūsų nemokama mobiliąja programėle Plantronics 
Hub 

 
SPECIFIKACIJOS 
 

Pokalbių/klausymosi trukmė Iki 8 pokalbių ir klausymosi valandų* 

Budėjimo trukmė Iki 10 dienų* 

Garsas Muzikos transliavimas, navigacija, tinklalaidės ir daugiau su 

Bluetooth išplėstiniu garso paskirstymo profiliu (A2DP v1.2) 

ir garso/vaizdo nuotolinio valdymo profiliu (AVRCP v1.4) 

Triukšmo slopinimas Mikrofonas su skaitmeniniu signalo apdorojimu (DSP) 

ir aido sumažinimu 
 

Multipoint technologija Galimybė palaikyti ryšį su dviem telefonais ir atsiliepti į skambutį iš 
bet kurio telefono 

 

Įkrovimo jungtis Micro USB jungtis* 
 

Įkrovimo trukmė (maks) 90 minučių pilnas įkrovimas 
 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 
 

Bluetooth v4.1 Ausinių/laisvų rankų profilis HSP 1.2 ir HFP 1.6 (plačiajuostis  
HD garso ryšys) 

 

Balso įspėjimai Balso įspėjimai praneša apie klausymosi trukmę, 

nutildymą, ryšio būseną ir kt. (tik anglų k.) 

Ausinių akumuliatoriaus skaitiklis Ekrane - iPhone, būsenos juosta - iPhone ir Android™
 

su Plantronics Hub progr. 
 

Nuotolis iki 10 m/33 ft 
 

Svoris 29,3 g (1.03 oz) 
 

Darbinė ir laikymo temp nuo 0°C iki 40°C/nuo 32°F iki 104°F 

Aptarnavimas 2 metų garantija 

* Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio

 
NEMOKAMOS PLANTRONICS PROGRAMĖLĖS 

plantronics.com/apps 

 
 

©2016 BackBeat ir Plantronics yra Plantronics, Inc. prekių ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse, o Plantronics Hub yra Plantronics, Inc. prekės ženklai. Bluetooth prekių ženklai priklauso Bluetooth 
SIG Inc., juos Plantronics, Inc. naudoja pagal licenciją. iPhone yra Apple Inc. prekės ženklas, įregistruotas JAV ir kitose šalyse. Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 12.16 

 
 

21748_PS_BackBeat_100_Series_DEC16.indd   1 09/12/2016   13:07 

mailto:sales@telpro.lt

