
 

 
 

Sustiprinkite savo balsą 
„Plantronics M1100“ ausinės yra jūsų išmaniojo telefono pagalbininkas. 

Nuo šiol jūsų balsą kontroliuos ausinės, kurios išpildys visus jūsų poreikius. 
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• Trys mikrofonai užtikrina puikią garso kokybę 

• Patogios balso komandos ir patobulinti garsiniai įspėjimai 

• A2DP yra skirta muzikos transliacijai, GPS navigacijai, 
tinklalaidėms ir pan.
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• Ausinių akumuliatoriaus skaitiklis „iPhone“ telefonui 

• Patogus užsidėti ir greitai atsiliepti 

• Specialus įj./išj. jungiklis taupo akum. energiją 
 
 

* 2011 m. inovacijų dizaino ir 
technologijų laureatas 

Vartotojų elektronikos asociacijos 

apdovanojimai belaidžių telefono 

ragelių priedų kategorijoje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS: 
www.plantronics.com/support 

Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics M1100“ 

ar kitus „Plantronics“ gaminius apsilankykite 

www.plantronics.com 

SPECIFIKACIJOS 

Pokalbių trukmė iki 4 val.
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Budėjimo trukmė iki 7 parų
1
 

Svoris 9 gramai 

Dėvėjimo būdas ausyje su papildomu laikikliu už ausies 

3 dydžių geliniai antgaliai yra patogūs, prisitaikantys 

Triukšmo slopinimas AudioIQ3 technologija 

• Trys mikrofonai 

• Aktyvus skaitm. signalų apdorojimas (DSP) 

• Vidinis, prisitaikantis 20 juostų glodintuvas 

• Akustinis aido slopinimas 

• Vietinio balso aptikimas pagal triukšmo sąlygas 

Vėjo triukšmo mažinimas „WindSmart®“ technologija 

• Mikrofono padėtis apsaugo mikrofonus nuo tiesioginio vėjo 

  • Elektroninis filtras mikrofono schemoje   

„QuickPair“™ technologija palaiko greitą pradinį suporavimą su „Bluetooth“ telefonais 

„Multipoint“ technologija „Multipoint“ technologija leidžia sujungti 2 įrenginius 

vienu metu ir sklandžiai perjungti skambučius – tai puiku, kai 

turite darbo ir asmen. mobil. telefonus 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas  

Įkrovimo jungtis AC/DC 100–240V su „micro USB“ jungtimi  

Įkrovimo laikas 1,5 val. 

Ausinių valdikliai • įjungti/išj. • garso did./mažinimas • atsiliepti/baigti/ 
atmesti/perskambinti2 • nutildyti/įj. • greitas akum. patikr.  

• supor./ atstatyti prarastą ryšį  

• persk. paskut. numeriu2 • skamb. balsu2 

Garsiniai įspėjimai • įjungti/išj. • tel. sujungtas/nėra ryšio • senka 

akum./įkrauti akum. • likusi pokalb. trukmė • suporav./ 

suporav. nebaigt. • nutildyti/įj. • maks. garsas 

Balso komandos • Answer • Ignore • What can I say? • Pair mode 

• Am I connected? • Check battery • Redial • Cancel 

„Bluetooth“ belaidė technologija 2.1 versija + Enhanced Data Rate (EDR) ir eSCO 

„Bluetooth“ profiliai palaiko Advanced Audio Distribution (A2DP), Hands-free v1.5 

(HFP), Headset v1.1 (HSP) ir Secure Simple Pairing (SSP)2 

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 
 

1. Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio 

2. Jei palaiko telefonas ir telefono tiekėjas 

 

 
 
 

Plantronics Ltd, interface Business Park, Bincknoll Lane, Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8QQ UK. Tel. 0800 410014 

©2011 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. „Plantronics“, „Sound World design“, „AudioIQ“3, „AudioIQ“3 logotipas, „M1100“, „QuickPair“ ir „WindSmart“ yra „Plantronics, Inc.“ prekiniai ženklai 

ar registruoti prekiniai ženklai. Žodis „Bluetooth“ ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Plantronics, Inc.“ juos naudoja pagal licenciją. „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekinis ženklas, registruotas 
JAV ir kitose šalyse. Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. 

*Inovacijų dizaino ir technologijų apdovanojimas yra paremtas teisėjams pateiktais aprašomaisiais dokumentais. „CEA“ netikrino pateiktų dokumentų ir pateiktų pretenzijų tikslumo bei neišbandė 

prietaiso, kuriam buvo suteiktas apdovanojimas. 
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