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MOBILIŲJŲ SKAMBUČIŲ PATOGUMAS
Mėgaukitės pokalbiais mobiliuoju ryšiu, klausykitės transliuojamos muzikos ir gaukite GPS maršruto 
nurodymus nelaikydami telefono rankoje ir nesipainiodami tarp ausinių laidų. Lengva Plantronics 
Explorer 50 Bluetooth® ausinė patogi dėvėti, ją lengva paruošti naudoti. Ją galima jungti prie dviejų 
išmaniųjų telefonų, kad būtų galima atsiliepti į skambučius į bet kurį iš jų. Ji netgi praneš atėjus metui 
ją įkrauti.

SAVYBĖS

• Lengva pradėti naudoti su Bluetooth funkciją turinčiais telefonais

• Triukšmo mažinimo technologija skambučiams

• Klausykitės muzikos, gaukite GPS maršruto nurodymus ir dar daugiau

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

• Auselė sukasi, tad patogiau prisitaiko tiek prie dešinės, tiek prie kairės ausies

• Balsu teikiama informacija apie akumuliatoriaus ir ryšio būklę (anglų k.)

• Kalbėti galima iki 11 val.

EXPLORER 50

Kalbėjimosi trukmė 

Budėjimo trukmė 

Svoris

Triukšmo mažinimas 

Daugiataškė technologija

Valdikliai ant ausinės

Būsenos pranešimai (anglų k.)

Iki 11 valandų

Iki 12 dienų

10 gramų

Vienintelio mikrofono skaitmeninis signalo apdorojimas (DSP) 

Galima porinti su dviem telefonais ir palaikyti ryšį su jais; atsiliepti 

galima į skambutį, įeinantį į bet kurį telefoną

Bluetooth 3.0 su A2DP muzikos ir garso transliavimui, 
laisvų rankų profilis (HFP) 1.6, ausinių profilis (HSP) 1.1 
Micro USB (pilna įsikrauna per 120 min.)

Bluetooth versija 

Krovimo jungtis 

Akumuliatoriaus tipas Įkraunamas, nekeičiamas ličio jonų polimerų

Aptarnavimas  ir pagalba

TECHNINIAI DUOMENYS

1. Veikimas priklauso nuo akumuliatoriaus, atskiruose įrenginiuose gali skirtis.
2.

Palaikykite ryšį su Plantronics

Prijungiama prie 2 telefonų 

Darbinė ir laikymo temperatūros 0°C – 40°C (32°F – 104°F)

2 metų garantija

Šnabždami pranešimai apie įjungimą / išjungimą, telefono prijun- 
gimą, beišsenkantį akumuliatorių, poreikį įkrauti akumuliatorių, 
mažiausią / didžiausią garsumą 

Jei tai palaiko telefonas ir ryšio teikėjas

Įjungimas / išjungimas, garsumas, atsiliepimas į skambutį / 
pokalbio baigimas, paskutinio numerio perrinkimas2 ir balsu 
inicijuojamas rinkimas2

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



