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IŠBANDYKITE MŪSŲ PROGRAMĖLES 

 
 

 
 

„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS 

plantronics.com/support 

Plantronics Ltd, Royal Wootton Bassett, UK (JK) 

0800 410014 +44 (0)1793 842200 

Dėl išsamesnės informacijos apie „M90“ ar kitus 

„Plantronics“ gaminius apsilankykite plantronics.com 

 

 
Visas paketas funkcijų 
Atraskite HD garso aiškumą. „Plantronics M90“ „Bluetooth®“ 

ausinėse yra visas paketas funkcijų: užtikrinamas HD garso 

aiškumas plačiajuostį ryšį turinčiame tel.; vienu metu tel. ir ausines 

galintis įkrauti „2-in-1“ kabelis ir trys kalbos. Naudoti lengvas ir 

patogias „M90“ taip paprasta, kad pagaliau jūs galite išlaisvinti savo 

ausį nuo išmaniojo telefono. 

 
ILGALAIKIS PATOGUMAS + PAPRASTI VALDIKLIAI 

• Sumažina pokalbiuose girdimą triukšmą, vėją ir aidą ir užtikrina HD garso aiškumą, 

naudojant plačiajuostį ryšį turinčius išman. telefonus ir mobilias paslaugas 

• Konfigūruodami pasirinkite anglų, vokiečių arba rusų kalbą, kuria bus pateikiami 

būsenos įspėjimai apie likusią pokalb. trukmę, akum. lygį ir pan. 

• Įjungiamas „DeepSleep“ miego režimas, kai įrenginys yra už jūsų suporuoto tel. ryšio 

ribų, tokiu būdu ausinės lieka įkrautos iki 6 mėn. 

• Su pridėtu „2-in-1“ įkrovimo kabeliu vienu metu įkraukite ausines ir telefoną 

• Valdykite muziką ir garso transliaciją su ausinių, o ne išmaniojo telefono, mygtukais 

• Ausinių akum. skaitiklis „iPhone“ ekrane rod. automatiškai, o „Android“ išman. telefone 

reikia naudoti nemok. „Plantronics“ akum. valdiklį „Find MyHeadset“ programai 
 

 
SPECIFIKACIJOS 

Pokalbių trukmė iki 11 val.* 

Budėjimo trukmė iki 16 parų* 

„DeepSleep“ budėjimo režimas iki 180 parų* Svoris 8 gramai 

„Multipoint“ technologija suporuokite ir palaikykite ryšį su dviem tel. ir atsiliepkite 

bet kuriuo telefonu 

Plačiaj. ryšys HD garsui padid. aiškumas, kai naudoj. plačiajuostį ryšį turintys tel. 

ir tinklai 

„Bluetooth“ versija „Bluetooth v3.0“ 

„Bluetooth“ profiliai A2DP garso transliacijai, AVRCP muzikos valdikliams, 

  Hands-free v1.6 plačiajuosčiam ryšiui ir Headset v1.3   

Įkrovimo jungtis „Micro USB“ 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas  

Įkrovimo laikas (maks.) 2 val. pilnas įkrovimas

©2014 Plantronics, Inc. „Plantronics“, „DeepSleep“, 

„FindMyHeadset“ ir „M90“ yra „Plantronics, Inc.“ prekiniai ženklai ar 
registruoti prekiniai ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. 

„Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekinis ženklas ir 
„Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. „iPhone“ yra „Apple, Inc.“ 
prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Visi kiti prekiniai 

ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Patentai: U.S. 
5,712,453; nagrinėjami patentai. 04/14 

 
*Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susisiekite su „Plantronics“ 

Eksploat. + laikymo 

temperatūra 

0 – 40°C (32 – 104°F) 

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 


