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Šios išmaniosios ausinės suteikia 
ne vien belaidį valdymą: jos turi 
jutiklius, automatiškai 
padarančius pauzę, vėliau 
atnaujinančius muzikos grojimą. 
Patogiai, be laidų klausytis 
galima iki 18 valandų.

PABĖK Į SAVO GROJARAŠTĮ

#PLAYTOYOURSENSES



Palaikykite ryšį su Plantronics

PATIRKITE MALONUMĄ, BESITĘSIANTĮ NET PASIBAIGUS GROJARAŠČIUI
BackBeat SENSE Bluetooth® ausinės yra ypatingos – jose įdiegta išmanioji technologija, o muzikos 
nepertraukiamai galima klausytis net iki 18 valandų.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
• Labai aiškus, išskirtinis Plantronics garsas
• Lengvos, prisitaikančios prie galvos linijų, savaime susireguliuojantis lankelis
• Be laidų galima klausytis iki 18 val., o prijungus laidą – neribotai
• Užsidėjus ausines muzika automatiškai paleidžiama, nusiėmus – padaroma pauzė
• Veikia iki 100 m. nuotoliu, kai naudojamas 1 klasės Bluetooth įrenginys
• OpenMic (atviro mikrofono) funkcija leidžia klausytis aplinkos garsų nenusiėmus ausinių
• Aktyvaus ryšio su dviem Bluetooth įrenginiais palaikymas
• Dingusių ausinių buvimo vietą galima nustatyti pasinaudojant Plantronics Find MyHeadset programėle
• Patogus dizainas – ausines galima suplokštinti ir įdėti į dviejų skyrių kelioninį dėklą

PAPILDOMA INFORMACIJA

Parengtis Iki 18 val. belaidžio transliavimo, 21 diena budėjimo laiko, 180 
dienų DeepSleep režimu*

Triukšmo šalinimas Pasyvusis triukšmo blokavimas, skaitmeninis signalo apdorojimas 
(DSP) ir dvigubas mikrofonas

Garsas aptX® mažos delsos kodekas, AAC kodekas, 32mm dinaminės 
tvarkyklės, dažninė charakteristika: 20Hz-20kHz

Išmaniųjų jutiklių 
technologija

Automatiškai padaroma pauzė / atnaujinamas grojimas, skambučiai 
perduodami į ausines ir iš jų, padeda taupyti akumuliatoriaus energiją

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

1 klasės Bluetooth v4.0 + 
EDR

Audio transliavimui skirta A2DP, muzikos valdymui skirta AVRCP, 
1.6v. laisvų rankų plačiajuostė technologija, ausinės 1.2v.

Belaidžio veikimo nuotolis      100 m

Būsenos pranešimai Žodiniai pranešimai 14 kalbų. Numatytąją kalbą galima pakeisti apsi-
lankius plantronics.com/myheadset/updater. Galimos rinktis kalbos: 
amerikiečių ir britų anglų kalbos, danų, ispanų, italų, japonų, kantonie-
čių, korėjiečių, mandarinų, norvegų, prancūzų, rusų, švedų ir vokiečių.

Laidai Micro-USB įkrovimo jungtis ir kampinis 3,5mm garso laidas 
(suderinamas su Apple įrenginiais)

Iki 2,5 val.

Įkraunamas, nekeičiamas ličio jonų.

140 g

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Iki 100 metrų nuo telefono ar planšetės naudojant 1 klasės Bluetooth

Krovimo trukmė (maks.) 

Akumuliatoriaus tipas

Svoris

Darb. ir laikymo temperatūros  

Veikimo nuotolis (atstumas) 

Aptarnavimas ir pagalba 2 metų garantija

BACKBEAT SENSE
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* Veikimas priklauso nuo akumuliatoriaus, atskiruose įrenginiuose gali skirtis.

FREE PLANTRONICS APPS 
plantronics.com/apps

Compatible with Android™

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia, 
kad elektronikos priedas suprojektuotas jungti būtent prie 
atitinkamai iPod, iPhone ar iPad ir gamintojas patvirtina, kad jis 
atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio 
įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ar reguliacinėms normoms. 
Atkreiptinas dėmesys, kad šio įrenginio naudojimas su iPod, 
iPhone ar iPad gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, 
LATVIJOJE IR ESTIJOJE

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“ 
sales@telpro.lt
+370 5 2109767
Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ 
gaminius apsilankykite plantronics.com

http://twitter.com/Plantronics_UK
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/support
http://www.plantronics.com
http://www.plantronics.com/apps



