
 

Idealus automobilyje. 

Daugiau pokalbių ir melodijų, mažiau įkrovimų. 

M55
™

 
„Plantronics M55“ „Bluetooth®“ ausinėse yra „DeepSleep™“ režimas, kad jos liktų įkrautos iki 5 
mėnesių ir būtų paruoštos darbui. 



M55™ 

Idealus automobilyje. Daugiau pokalbių ir melodijų, mažiau įkrovimų. „Plantronics®“ „M55™“ 

„Bluetooth®“ ausinėse yra „DeepSleep™“ režimas, dėl kurio standartinę 16 parų budėjimo trukmę galima 

pratęsti iki 5 mėnesių. Dėl triukšmo ir vėjo mažinimo pagerėja jūsų balso girdimumas pokalbių metu ir 

sumažėja trikdantis foninis triukšmas. Galite klausytis muzikos, radijo internetu ar GPS ir netgi įkrauti 

ausines automobilyje su kompaktišku automobiliniu įkrovikliu. Tylūs garsiniai įspėjimai informuoja jus apie 

akum. lygį, „Bluetooth“ ryšį ir pan. Pamirškite mygtukus, atsiliepimui naudokite savo balsą – tiesiog ištarkite 

„answer“. Nepriklausomai nuo pokalbių trukmės, itin minkštas antgalis užtikrins patogumą. 
 

Pagrindinės funkcijos 

• „DeepSleep™“ režimas pratęsia akumuliatoriaus 

eksploatacijos laiką iki penkių mėnesių 

• pridėtas kompaktiškas automobilinis įkroviklis 

• Muzikos transliacija, tinklalaidės, radijas internetu, GPS 

nuorodos ir pan. 

• Atsiliepkite nespausdami mygtuko – tiesiog ištarkite 

„answer“ 

• Gars. įspėj. inf. apie pokalb. trukmę, akum. lygį ir pan. 

• Sumažina pokalbiuose girdimą triukšmą, vėją ir aidą 

• Padidina aiškumą plačiajuostį ryšį turinčiuose 
išmaniuosiuose telefonuose 

• Prisitaiko patogiai abiejose ausyse su itin minkštu geliniu 

antgaliu 

• „MyHeadset™“ progr. pagreitina suporavimą, pateikia 

animuotą naudotojo vadovą ir pan. 

• Ausinių akumuliatoriaus skaitiklis automatiškai rodomas 

„iPhone“ (ir „iPad“) ekrane 

• Ausinių akum. skaitiklis „Android™“ įrenginiams (4.0 
telefonams ir 3.0/4.0 planšet.) rodomas „MyHeadset“ 
programoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKACIJOS 

Pokalbių trukmė iki 11 val.* 

Budėjimo trukmė iki 16 parų* 

„DeepSleep“ režimas iki 150 parų (5 mėn.)* 

Svoris 8 gramai 

„Multipoint“ technologija suporuokite ir palaikykite ryšį su dviem telefonais ir 

atsiliepkite bet kuriuo telefonu 

Plačiajuostis ryšys padidintas aiškumas, kai naudojami plačiajuostį ryšį 

turintys tel. ir tinklai 

„Bluetooth“ versija „Bluetooth v3.0“ 

„Bluetooth“ profiliai Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Hands- Free 

(HFP) Profile 1.6 ir Headset (HSP) Profile 1.2 

Įkrovimo jungtis „micro USB“ 

„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS 

plantronics.com/support 

Dėl išsamesnės informacijos apie „M55“ ar kitus 

„Plantronics“ gaminius apsilankykite 

plantronics.com 
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Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 

Įkrovimo laikas (maks.) 2 val. pilnas įkrovimas 

Eksploat. + laikymo temperatūra 0-40°C (32°F-104°F)  

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 

*Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio. 


