
 

 
 
 

Tobulas Jūsų išmaniojo telefono partneris 

Marque 2
™

 M165
™

 
„Plantronics Marque 2“ ausinėse yra „DeepSleep™“ energiją taup. režimas, patobulintas triukšmo 
mažinimas ir „2-in-1“ kabelis, skirtas įkrauti tel. ir ausines iš jūsų komp. arba automobilio. 



Marque 2
™ M165

™
 

Tobulas išmaniųjų telefonų partneris, dabar turi „DeepSleep“™ energiją taup. režimą, patobulintą 

triukšmo mažinimą ir dvigubą įkroviklį ausinių ir tel. įkrovimui vienu metu iš jūsų komp. arba automobilio. 

Taip pat skambučius galite valdyti nespausdami mygtukų – tiesiog ištarkite „answer“ arba „ignore“. 
 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

• „DeepSleep“ energiją taup. režimas pratęsia akum. 

ekspl. laiką ir išlaiko ausines iki kito skambučio 

• „2-in-1“ įkrovimo komplektas įkrauna ausines ir telefoną 

vienu metu iš jūsų kompiuterio arba automobilio 

(automobilinis įkroviklis taip pat pridėtas) 

• Skamb. valdykite, ištardami „answer“ arba „ignore“ 

• Universalus gelinis antgalis tinka visų formų ausims 

• Su ausinėmis klausykitės muzikos, filmus, radijo 

internetu ir GPS 

• Ausinių akum. lygį tikrinkite savo „iPhone“ arba 

naudokite „MyHeadset™“ arba „Find MyHeadset™“ 

progr., rodančią skaitiklį „Android™“ įrenginyje 

• „Android 2.3“ ir geresniam skirta „Find MyHeadset™“ 

progr. padės surasti ausines, kai jos padėtos ne vietoje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IŠBANDYKITE MŪSŲ PROGRAMĖLES 

 
 
 

 
„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS 

SPECIFIKACIJOS 

Pokalbių trukmė iki 7 val.1 

Budėjimo trukmė iki 11 parų1 

Svoris 7 gramai 

„DeepSleep“ technologija – įsijungia, kai supor. ausinės yra už ryšio ribų ilgiau nei 

90 minučių 

– užtikrina iki 180 parų1 akumuliatoriaus parengtį 

„Multipoint“ technologija su vienomis ausinėmis atsiliepkite bet kuriuo suporuotu 

„Bluetooth“ telefono 

„Bluetooth“ versija v3.0 

„Bluetooth“ profiliai Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), plačiajuostis 

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

Įkrovimo jungtis „micro USB“ įkrovimas 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas  

Ausinių akum. skaitiklis „iPhone“ ekrane. „Android“ yra skirtos mūsų programėlės  

Įkrovimo laikas (maks.) 90 min. pilnas įkrovimas 

www.plantronics.com/support 

Plantronics Ltd, Royal Wootton Bassett, UK 

Eksploat. + laikymo 

temperatūra 

0°C – 40°C (32°F – 104°F) 

0800 410014 +44 (0)1793 842200 

Dėl išsamesnės informacijos apie „Marque 2“ 

ar kitus „Plantronics“ gaminius apsilankykite 

plantronics.com 

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 

1
Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio 
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