
 
 
 
 

Jūsų tobulas treniruotės partneris 

„BackBeat FIT“ 
Stabilios ir patogios „BackBeat FIT“ belaidės stereo garso ausinės užtikrina visas galios, saugos funkcijas 
ir aukščiausios kokybės garsą, kuris palaiko jūsų motyvaciją ir skatina judėti tiek viduje, tiek lauke. 



„BackBeat FIT“ 
Sukurtas jūsų treniruotei. Nepriklausomai nuo treniruotės, lanksčios, prakaitui atsparios 

„Plantronics“ „BackBeat FIT“ belaidės stereo garso ausinės juda kartu su jumis. Galingas 

garsas leidžia jums aiškiai girdėti muziką, o apsaugantis modelis užtikrina aplinkos girdėjimą ir 

matomumą naktį. Judėdami savo išmanųjį telefoną saugokite atverčiamame rankos raištyje, o 

baigę treniruotę jame laikykite savo ausines – tai yra puikus jūsų treniruočių partneris. 
 

• Lanksti konstrukcija patogiai prisitaiko ir lieka 

prigludusi, atliekant bet kokius pratimus. 

• Apsauganti ausinės antgalio konstrukcija ir atspind. 

apdaila užtikrina aplink. girdėjimą ir matomumą naktį. 

• Savo muziką ar skambučius galite valdyti su 

paprastais valdikliais nesustodami. 

• Neopreninis rankos raištis saugo jūsų išmanųjį 

telefoną, kuriame paskui galite laikyti savo ausines. 

• Ausinių akum. lygį tikrinkite savo „iPhone“ arba 

„Android™“ naudokite mūsų progr. su skaitikliu. 

• Aštuonių įrenginių atmintis palengvina įrenginių 

perjungimą. 

• Belaid. įrangos naujin. su nemok. „Plantronics“ progr. 

• Su „Bluetooth®“ technol. prisijunkite prie savo išman. 

telefono ar planšetės muzikos, filmų ir skambučių. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IŠBANDYKITE MŪSŲ PROGRAMĖLES 

 
 

 
 

 
 
 
 

„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS 
plantronics.com/support 

Plantronics Ltd, Royal Wootton Bassett, UK 

0800 410014 +44 (0)1793 842200 

Dėl išsamesnės informacijos apie „BackBeat 

FIT“ ar kitus „Plantronics“ gaminius 

apsilankykite 

plantronics.com 

 
 

 
Skirta „iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“, „iPhone 4“, „iPad Air“, 
„iPad“ (3 ir 4 karta), „iPad mini“ su Retina ekranu, „iPad mini“, „iPad 2“, „iPad“, 

„iPod Touch“ (4 ir 5 karta). Suderinamas su „Android“ įrenginiais. 

SPECIFIKACIJOS 

Kalb./klaus. trukmė iki 8 val. klausymasis / 6 val. kalbėjimas*  

Budėjimo trukmė iki 14 parų* 

„DeepSleep“ režimas iki 180 parų 

Veikimo atstum. (spind.) iki 10 metrų (33 pėd.) nuo telefono ar planšetės  

Ausinių svoris 24 gramai 

Garsas HQ custom SBC codec, 13 mm neodim. garsiakalbiai, dažnių 

diapazonas 50-20 000 Hz, bendrasis harmonikų koef. <3%, 

jautrumas 105 dB spl/mW, esant 1 kHz 

Triukšmo mažinimas skaitm. signalų apdorojimas (DSP) ir pilnas duplekso aido slopin. 

Apsaug. nuo drėgmės prakaitui atsparus modelis plius P2i nano danga ant ausinių  

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų, įkraunamas, nekeičiamas 

Įkrovimo laikas (maks.) 2 val. (naudojama galia 5V DC, 100 mA)  

„Bluetooth v3.0“ A2DP garso transliacijai, AVRCP muzikos valdikliams, 

Hands-free v1.6 plačiajuosčiam ryšiui ir Headset v3.0 

Darbinė + laikymo temp. 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) 

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 

*Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio 
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Susisiekite su „Plantronics“ 


