
EXPLORER 110 
 

TĘSKITE POKALBĮ LAISVOMIS RANKOMIS 

Palaikykite ryšį naudodami glotnaus ir minimalistinio dizaino Plantronics Explorer 

110 Bluetooth® ausinę. Norėdami paskambinti, išklausyti maršrutą ar padiktuoti 

tekstą, tiesiog bakstelėkite ausinę ir įjungsite Siri, Google Now ar Cortana 

valdymą balsu. DeepSleep miego režimu galite išlaikyti ją įkrautą 6 mėnesius. 

 
SAVYBĖS 

• Rinkimas balsu su išmaniaisiais asistentais 

• Prijunkite prie dviejų telefonų ir naudokitės bet kuriuo iš jų 

• Leiskite bei valdykite muzikos bei medijos srautus 

• Lengvas ir patogus 

• Būsenos pranešimai balsu (anglų k.) 

• Energijos taupymo režimas 

• Ausinės laikiklis prikabinamas prie automobilio ventiliavimo grotelių 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausinės laikiklis 
 

 
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“ 
 

SPECIFIKACIJOS 
 

Pokalbių trukmė Iki 7 valandų
1

 

 

Budėjimo trukmė Iki 11 dienų
1

 

 

DeepSleep budėjimo 
trukmė Iki 6 mėnesių

1

 

 

Svoris 7.8 gr./0.3 oz. 
 

HD garsas Pagerina pokalbių garso skaidrumą, naudojant su 

plačiajuostį ryšį palaikančiais telefonais ar mobiliomis 

paslaugomis 

Multipoint technologija Leidžia suporuoti ir palaikyti ryšį su dviem telefonais, ir 

atsiliepti į skambutį iš bet kurio telefono 

Išmaniojo telefono  

valdymas balsu Įjungiami Siri, Cortana, ir Google išman. asistentai 
 

Ausinės valdikliai Maitinimo įj/išj, pagarsinimas/patylinimas, atsiliepti/baigti 

pokalbį, ir paskutiniojo numerio rinkimo pakartojimas² 

Būsenos pranešimai Likusios pokalbių trukmės, akumuliatoriaus įkrovimo 

lygio ir kt. būsenų pranešimai balsu (tik anglų k.) 

Bluetooth versija Bluetooth v4.1 su A2DP muzikos ir garso transliavimui, 

laisvų rankų profilis (HFP) 1.6 ir ausinių profilis (HSP) 1.1 

Įkrovimo jungtis Micro USB (pilnai įkrauti užtrunka 120 min.) 
 

Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 

Darbinė ir laikymo 

temperatūra 

 

0-40°C (32°F-104°F) 

 

Veikimo nuotolis (spind.) Iki 10 metrų (33 pėdos) nuo telefono ar planšetės 
 

Aptarnavimas ir pagalba 2 metų garantija 
 

1 Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio. 
2 Jei tai palaiko telefonas ir ryšio teikėjas 

 
 
 
 
 
 
 

TRY OUR APPS 
plantronics.com/apps 

Plantronics Hub 
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