
PRODUCTINFORMATIE

BackBeat FIT 350
Vrij bewegen
STABIELE DRAADLOZE SPORTOORDOPJES – ONTWORPEN OM U BIJ TE HOUDEN
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Blijf in beweging met de onopvallende en ultralichte BackBeat FIT 350 draadloze sportoordopjes. 
Met goed passende oorhaakjes (patent aangevraagd) en een 2-in-1-stabiliteitsklem zijn ze 
ontworpen om zelfs tijdens uw meest intense trainingen op hun plaats te blijven zitten.  
En met maximaal zes uur vermogen na één keer opladen, kunt u van uw workout tot het  
weekend blijven luisteren.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Maximale stabiliteit met goed passende oorhaakjes (patent aangevraagd) en een 
2-in-1-stabiliteitsklem 

• Het ultralichte ontwerp biedt de gehele dag comfort

• De 6mm-drivers en oordopjes met passieve noise-cancelling leveren een diep,  
rijk geluid en blokkeren omgevingsgeluiden

• Maximaal zes uur draadloos luisteren met één keer opladen

• Water- en zweetbestendig ontwerp met IPX5-classificatie

SPECIFICATIES

Bluetooth® Bluetooth 4.1, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

Luistertijd Maximaal 6 uur

Gesprekstijd Maximaal 6 uur

DeepSleep Max. 6 maanden

Speakerdriverafmeting 6 mm

Frequentierespons 20 Hz - 20 kHz

Gevoeligheid 106 dBSPL

Impedantie 16 ohm

Harmonische vervorming ≤ 3%

Passieve ruisonderdrukking Ja

Gewicht 15 g

Bescherming tegen water Water- en zweetbestendig, IPX5-classificatie

Draadloze reeks Tot 33 ft/10 m

Oplaadtijd (leeg tot vol) Minder dan 2 uur

Aantal microfoons Enkele microfoon met breedbandondersteuning

Multipoint Verbinding maken met 2 apparaten tegelijk en streamen 
vanaf beide

Ga voor meer informatie over de BackBeat FIT 350 of andere producten naar plantronics.com

PLANTRONICS KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.
plantronics.com/contactsupport

BackBeat FIT 350

BELANGRIJKE FUNCTIES

A Waterbestendig ontwerp met IPX5 
 classificatie en zweetbestendig ontwerp

B Regelmodule in het snoer

C Secure fit-oorhaakjes

D 2-in-1-stabilisatieklem
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