Mėgaukitės garsu
Nenaudodami laidų.
BACKBEAT GO 3
Klausykitės muzikos kaip niekada
anksčiau su BackBeat GO 3
Bluetooth® ausinėmis - įspūdinga
garso kokybė, atskleidžianti jūsų
mėgstamose dainose užslėptus
sodrius klodus ir niuansus, nuo kurių
jos suskamba naujai.

Pasirinktiems modeliams skirtas įdėklas

Belaidės įstatomos ausinės

GAMINIO LAPAS

BACKBEAT GO 3

Palaikykite ryšį su „Plantronics“

Juodos

Pilkos

SAVYBĖS
• Bluetooth® technologija suteikia
galimybę prisijungti prie išmaniojo
telefono ar planšetės muzikos, filmų
ir skambučių.
• Pritaikyti garsiakalbiai ir suderinimas
skleidžia gyvą, ypatingos raiškos
garsą, o įstatomos ausinės blokuoja
triukšmą ir apgaubia gausiais
klausymosi potyriais.
• Pagal žmogaus ausies trimatę
projekciją sukūrėme komfortiškai
priglundančius antgalius, kurie stabiliai
laikosi, kas beatsitiktų.

• Trijų dydžių ausinių antgalių pagalvėlės ir
stabilizatoriai suteikia komfortą ausines
aktyviai naudojant ir dėvint visą dieną.
• P2i nano danga saugo ausines nuo
lietaus, drėgmės ir prakaito.
• Patogiais tiesiogiai su tinklu sujungtais
valdikliais galite reguliuoti garsą,
praleisti kūrinius, greitai atsiliepti arba
išmaniajam telefonui nurodyti, kad
paleistų mėgstamą grojaraštį.
• Iki 6.5 val. klausimasis (ausinės);
įkrovimo dėklas suteikia iš viso iki 13
valandų energijos
įkrovus ausines*.

Nešiojamas įkrovimo dėklas (su
pasirinktais modeliais)

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE,
LATVIJOJE IR ESTIJOJE

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“
sales@telpro.lt
+370 5 2109767
Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“
gaminius apsilankykite plantronics.com

SPECIFIKACIJOS
Klausymosi trukmė

Iki: 6.5 val. (ausinės); įkrovimo dėklas įkrautoms ausinėms suteikia iš viso iki 13 val.*

Budėjimo trukmė

Iki 14 dienų*

Garsas

HQ custom SBC codec, 6 mm neodimio garsiakalbiai, dažnis 20-20,000 Hz, 20 db pasyvusis
triukšmo slopinimas, bendras harmoninis iškreipis <3%, jautrumas 102 dBspl/mW @ 1 kHz

Triukšmo mažinimas (skamb) MEMS mikrofonas su skaitm. signalo apdorojimu (DSP) ir pilnas dvigubas triukšm. aido slopinimas
Apsauga nuo drėgmės

P2i nano danga ant ausiniu apsauganti nuo prakaito

Įkrovimo jungtis

„micro USB“ įkrovimas

Įkrovimo trukmė (maks)

2.5 val (naudojama galia 5V DC - 180 mA)

Akumuliatoriaus tipas

ličio jonų polimer., įkraunamas, nekeičiamas Bluetooth v3.0
A2DP 1.2, AVRCP v1.5, plačiajuostis HFP v1.7, HSP v1.1

Ausinių akumuliatoriaus skaitiklis iOS įrenginių ekrane
Svoris

19 g (0.67 oz)

Darbinė, laikymo ir
įkrovimo temperatūra

Nuo -10°C iki +50°C

Veikimo nuotolis (spind.)

Iki 10m (33 ft) nuo telefono ar planšetės

Aptarnavimas ir pagalba

2 metų garantija

( Nuo 14°F iki 122°F)

* Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio.

FREE PLANTRONICS APPS
plantronics.com/apps

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia, kad
elektronikos priedas suprojektuotas jungti būtent prie atitinkamai
iPod, iPhone ar iPad, ir gamintojas patvirtina, kad jis atitinka
Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio įrenginio
veikimą ar jo atitiktį saugos ar teisiniams standartams.
Atkreiptinas dėmesys, kad šio įrenginio naudojimas su iPod,
iPhone ar iPad gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui

©2016 BackBeat ir Plantronics yra Plantronics, Inc. prekių ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth prekių ženklai priklauso Bluetooth SIG Inc., juos
Plantronics, Inc. naudoja pagal licenciją Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 4.16

