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MĖGAUKITĖS SKAMBUČIAIS SU LAISVŲ RANKU ĮRANGA 

Plantronics® ML15 Bluetooth® ausinę lengva nustatyti ir paprasta valdyti vieno 

mygtuku principu. Patogiai užsidedama ant bet kurios ausies, patikimai 

skleidžiamas garsas suteikia galimybę vaikščioti neužimtomis rankomis ir mėgautis 

mobiliaisiais skambučiais nelaikant telefono ar nesistengiant atnarplioti įstatomųjų 

ausinių. Patikima kokybė ir konstrukcija idealiai tinka kasdieniniam naudojimui.  

 
SAVYBĖS 

• Lengva nustatyti ir naudoti su telefonais, turinčiais Bluetooth® funkciją  

• Ausinės antgalis tinka bet kuriai ausiai, o ausies kilpelė prisegama dėl geresnio stabilumo 

• Vieno mygtuko pakanka atsiliepti/baigti pokalbius ir įjungti/išjungti ausinę  

• Suteikiama „premium“ garantija užtikrinant techninės pagalbos ir aptarnavimo paslaugas 
visame pasaulyje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QuickPair 
technologija 

SPECIFIKACIJOS 
 

Pokalbių/budėjimo trukmė Iki 6 valandų/9 dienų
1

 

 

Ausinės valdikliai Maitinimo įj/išj, atsiliepti/baigti pokalbį, paskutinio numerio pakartotinis 

rinkimas
2

, skambučio peradresavimas, suporavimas 
 

QuickPair technologija  Pirmąkart konfigūruojant greitai ir lengvai pradedamas  
 suporavimo procesas 
Bluetooth v3.0 ir EDR Bluetooth v3.0 su laisvų rankų įrangos profiliu (HFP) 1.6, ausinės 

profiliu (HSP) 1.1, ir saugiu suporavimu (SSP) 2.1 

Įkrovimo jungtis Micro USB (pilnai įkraunama per 2 valandas) 
 

Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 
 

Svoris 9 gramai 
 

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

Aptarnavimas ir tech. pagalba 2 metų garantija 

1. Veikimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio tipo. 

2. Jei tai palaiko telefonas ir ryšio teikėjas 

 
Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ ML15 ir kitus gaminius 

apsilankykite svetainėje plantronics.com 
 

APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PAGALBA 

„Platronics“ užtikrina pagalbos ir techninio palaikymo paslaugas visame pasaulyje. 
 

Plantronics Ltd, Royal Wootton Bassett, UK, 0800 410014 arba +44 (0)1793 842200 

 

Palaikykite ryšį su „Plantronics“ 
 

IŠBANDYKITE MŪSŲ NEMOKAMAS PROGRAMĖLES 

plantronics.com/apps 
 
 
 
 
 

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“ 

    
 
©2016 Plantronics, Inc. Plantronics yra „Plantronics, Inc.“ prekių ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse, o ML15 ir QuickPair yra Plantronics, Inc. prekės ženklai. Bluetooth prekių ženklai priklauso 
„Bluetooth SIG Inc.“, juos „Plantronics, Inc.“ naudoja pagal licenciją.  Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Nagrinėjami patentai 08.15 

 

 
 

20160_ML15_PS_SEP2015.indd   1 04/09/2015   12:59 

mailto:sales@telpro.lt

