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NEĮTIKĖTINAS GARSAS IR IŠMANIOJO TELEFONO VALDYMAS BALSU
Naujausių garso technologijų prikimšta Plantronics Explorer 500 Bluetooth® ausinė padeda 
sutelkti dėmesį į gyvenimą, o ne telefoną. Ji pokalbiams suteikia GSMA sertifikuotą raiškiojo 
balso kokybę bei palaiko rinkimą balsu ir kitas išmaniojo telefono valdymo balsu funkcijas. Dėl 
energiją taupančio išsijungimo įrašius būseną režimo ausinės įkrovos pakanka ilgiau, o dėl USB 
krovimo dirželio ausinė visada greit surandama, kai būna prisegta ar kitaip pritvirtinta prie krepšio.

SAVYBĖS

• GSMA sertifikuota raiškiojo balso kokybė

• Rinkimas balsu ir kitos išmaniojo telefono valdymo balsu funkcijos

• Klausykitės muzikos, gaukite GPS maršruto nurodymus ir dar daugiau

• Prijunkite prie dviejų išmaniųjų telefonų ir atsiliepkite į skambučius į bet kurį iš jų

• USB krovimo dirželio kilpelės užsegamos magnetukais

• Galima rinktis būsenos pranešimų kalbą (vieną iš trijų)

• Sukonstruota taip, kad patogiai prisitaikytų tiek prie dešinės, tiek prie kairės ausies

• DeepSleep režimu galima ilgai išlaikyti akumuliatorių parengtą naudoti

• Ekrane rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis

• Automobilinis kroviklis patogiam krovimui

• Nemokamos Plantronics programėlės praturtina naudojimosi patirtį

EXPLORER 500

 

Daugiataškė technologija

Iki 7 valandų1

Iki 12 dienų1

Iki 6 mėnesių1

7,5 gramo

Du mikrofonai su triukšmą šalinančiu skaitmeniniu signalo 

apdorojimu (DSP) ir GSMA sertifikuotas raiškusis balsas

Galima porinti ir palaikyti ryšį su dviem telefonais ir atsiliepti į 

skambutį, įeinantį į bet kurį telefoną

Šnabždami pranešimai trimis kalbomis3 apie įjungimą / išjungimą, 
telefono prijungimą, beišsenkantį akumuliatorių, poreikį įkrauti 
akumuliatorių, mažiausią / didžiausią garsumą

Bluetooth 3.0 su A2DP muzikos ir garso transliavimui, laisvų 
rankų profilis (HFP) 1.6, ausinių profilis (HSP) 1.1

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

Akumuliatoriaus tipas

Darbinė ir laikymo temperatūros

Aptarnavimas ir pagalba

TECHNINIAI DUOMENYS

1. Veikimas priklauso nuo akumuliatoriaus, atskiruose įrenginiuose gali skirtis
2. Jei tai palaiko telefonas ir ryšio teikėjas
3. Galimos rinktis kalbos priklauso nuo regiono: anglų/vokiečių/prancūzų arba anglų/vokiečių/rusų arba anglų/ispanų/italų

Dvigubos paskirties USB dirželis 

plantronics.com/apps

Daugiau informacijos apie Plantronics 
Explorer 500 arba kitus Plantronics gaminius 
galima rasti mūsų svetainėje adresu 

plantronics.com

Palaikykite ryšį su Plantronics    

Gali būti ir baltos ir pilkos spalvų derinio (tai priklauso nuo regiono).

Įkraunamas, nekeičiamas ličio jonų polimerų 
0°C – 40°C (32°F – 104°F)

2 metų garantija

Bluetooth versija

Būsenos pranešimai

Valdikliai ant ausinės Įjungimas / išjungimas, garsumas, atsiliepimas į skambutį / 
pokalbio baigimas, paskutinio numerio perrinkimas2 ir aktyvusis 
balsu valdomas išmaniojo telefono pagelbiklis2

Kalbėjimosi trukmė

Budėjimo trukmė 

Bud. laikas naudojant DeepSleep 

Svoris

Triukšmo mažinimas

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



