
 
 
 

Kita legendinių ausinių karta 

Voyager Legend
™

 
Naujos „Voyager“ šeimos ausinės, suteikiančios nepralenkiamos kokybės garsą ir komfortą, dabar turi ir 

balso komandų funkciją, pasižymi trijų mikrofonų tikslumu ir praneša skambinančiojo ID. 



 

 

Voyager Legend
™

 
 

 
Nuskenuokite kodą ir paskaitykite 

apie gaminį internete 

„Voyager Legend“ ausinės, kuriose įmontuoti trys triukšmą ir vėją slopinantys mikrofonai, įdiegtos 
balso komandos ir „Smart Sensor™“ technologija, supranta, kaip ir kada norite kalbėti. „Voyager Legend“ 
netgi praneša skambinančiojo vardą ir, jei norite atsiliepti, leidžia Jums ištarti „answer“. “Voyager Legend” 
ausinės, kuriose įdiegta tokia pažangi technologija, yra pirmosios išties išmaniosios „Bluetooth

®
“ ausinės. 

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

• „Smart Sensor™“ technologija intuityviai nukreipia 
skambučius į Jūsų tel. arba ausines, pristabdo 
muziką skamb. priimti ir leidžia automatiškai atsiliepti 
į skamb. tiesiog užsidėjus ausinę ant ausies 

• Keli mikrofonai optimizuoja Jūsų balsą ir sumažina 
vėjo, judesių ir foninio garso keliamą triukšmą 

• Bakst. balso mygtuką ir patikrinkite akum. įkrovimo 

lygį, ryšio būseną ir pan. 

• Praneša skambinančiojo vardą (PBAP) ir leidžia 

ištarti „answer“, kai norite atsiliepti, arba „ignore“, kai 

norite jį atmesti 

• Atskirus energijos, nutildymo ir garso mygtukus 

lengva pasiekti ir valdyti 

• Su magnet. užrakto jungtimi įkrovimas yra greitas ir 

lengvas 

• Ausinių akum. lygį tikrinkite savo „iPhone“ arba 

naudokite „MyHeadset™“ arba „Find MyHeadset™“ 

progr., rodančią skaitiklį „Android™“ įrenginyje 

• Užsidėję išbandyto patogumo, subalansuoto 

dizaino ausines pamiršite, kad jas dėvite 

• Su „MyHeadset Updater“ įrankiu atnaujinkite 

ausinių balso komandų kalbą ir kitas funkcijas 

• Įkraukite savo akum. keliaudami su kompaktišku 

automob. įkrovikliu 
 

 
 
 
 
 
 
 

IŠBANDYKITE MŪSŲ PROGRAMĖLES 

 
 

 
 
 

„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS 

www.plantronics.com/support 

Plantronics Ltd, Royal Wootton 

Bassett, UK (JK) 0800 410014 +44 

(0)1793 842200 

Dėl išsamesnės informacijos apie „Voyager 

Legend“ ar kitus „Plantronics“ gaminius 

apsilankykite plantronics.com 

 
 

SPECIFIKACIJOS 

Pokalb./budėj. trukmė iki 7 val./11 parų
1
 

Svoris 18 gramų 

„Smart Sensor“ technol. pajunta, kai ausinės yra dėvimos ir gali: 

– persiųsti skambučius į mob. telefoną arba ausines 
– pristabd. gars. transl., kai ausines nusiimate nuo ausies 

– užblok. skamb. mygt., kad nebūtų atsitiktinių skambučių 

Triukšmo slopinimas – trijų mikr. aktyvus skaitm. signalų apdorojimas (DSP) 
– Vidinis, prisitaikantis 20 juostų glodintuvas 

– Akustinis aido slopinimas 

– Vietinio balso aptikimas 

Vėjo slopinimas – nerūdijančio plieno vėjo ekranai 

– Akustinio audinio tinklelis blokuoja vėją 

– Elektroninis filtras mikrofono schemoje 

„Multipoint“ technologija sujungę du telefonus, galite atsiliepti bet kuriuo telefonu 

„Bluetooth v3.0“ profiliai: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio 

Video Remote Control Profile (AVRCP), plačiaj. ryšio 

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

Įkrovimo jungtis patentuota magnetinio užrakto jungtis 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 

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

Įkrovimo laikas (maks.) 90 min. pilnas įkrovimas 

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

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 
1
 Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio 
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