Forma estável e confortável

Reflectores para
sua segurança
Durabilidade resistente
a transpiração

DESIGN FLEXÍVEL

SUPORTE REVERSÍVEL DE
ARMAZENAMENTO PARA O BRAÇO

O seu parceiro para
exercício perfeito
BackBeat FIT

Estáveis e confortáveis, os auscultadores estéreo sem fios BackBeat FIT oferecem-lhe toda a potência,
segurança e áudio premium de que necessita para se manter motivado e em movimento, quer em espaços
interiores, quer em espaços exteriores.

BackBeat FIT
Concebidos para o seu exercício. Qualquer que seja o seu exercício, os auscultadores estéreo sem fios
BackBeat FIT da Plantronics, com a sua flexibilidade e resistência à transpiração, acompanham o seu ritmo.
O áudio potente permite-lhe ouvir a sua música de forma nítida enquanto o design focado na segurança lhe
permite ouvir o que se passa ao seu redor e ser visto à noite. O suporte reversível para o braço mantém o seu
smartphone seguro em movimento e guarda os seus auscultadores quando terminar o exercício, tornado-o o
companheiro de exercício perfeito.
• O seu design flexível ajusta-se de forma confortável e
mantém-se fixo em todos os níveis de exercício.
• O design da almofada para a orelha focado na segurança
e o acabamento reflector permitem-lhe ouvir o que se
passa ao seu redor e ser visto à noite.

TAMBÉM DISPONÍVEL
EM AZUL:

• Os controlos fáceis permitem-lhe manter-se em
movimento enquanto controla a sua música ou chamadas.
• O suporte para o braço em neopreno mantém o seu
smartphone seguro e é reversível para guardar os seus
auscultadores.
• Verifique o nível de bateria dos seus auscultadores a
partir do seu iPhone ou utilize a nossa aplicação para
apresentar um indicador no seu Android™.
• Memoriza oito dispositivos para poder alternar
facilmente entre eles.
• Actualizações de firmware sem fios com a aplicação
gratuita da Plantronics.
• A tecnologia Bluetooth® permite-lhe ligar-se ao seu
smartphone ou tablet para música, filmes e chamadas.

ESPECIFICAÇÕES
Tempo de conversação/audição Até 8 horas de audição/6 horas de conversação*
Tempo em espera

Até 14 dias*

Modo DeepSleep

Até 180 dias

Distância de funcionamento
(alcance)

Até 10 metros (33 pés) de telefone ou tablet

Peso dos auscultadores

24 gramas

Áudio

Codec SBC personalizado de alta qualidade, altifalantes de
neodímio de 13 mm, Frequência de resposta de 50-20 000 Hz,
Distorção harmónica total de 3%, sensibilidade de 105 dBspl/
mW @ 1 kHz

Redução de ruído

Processamento de sinais digitais (DSP) e cancelamento de eco
"full duplex"

Protecção contra humidade

Design resistente a transpiração e revestimento nano P2i nos
auscultadores

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLANTRONICS
plantronics.com/support

Tipo de bateria

Iões de lítio não substituível, recarregável

Tel: 0800 84 45 17

Bluetooth v3.0

Para obter mais informação acerca dos BackBeat FIT
ou outro produto Plantronics, consulte o Web site
plantronics.com

A2DP para transmissão de áudio, AVRCP para controlos de
música, mãos-livres v1.6 para banda larga e auricular v3.0

Temperatura de funcionamento + armazenamento

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Assistência e apoio técnico

Garantia limitada de 2 anos

EXPERIMENTE AS NOSSAS APLICAÇÕES

SWEAT
PROOF
Technology by P2i

Fabricado para

Fabricado para iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad
Air, iPad (3.ª e 4.ª geração), iPad mini com ecrã Retina, iPad mini, iPad 2,
iPad, iPod Touch (4.ª e 5.ª geração). Compatível com dispositivos Android.

Tempo de carregamento (máx) 2 horas (Requisitos de alimentação 5V CC – 100 mA)

*O desempenho depende do nível da bateria e pode variar consoante o dispositivo
©2015 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, BackBeat e DeepSleep são marcas comerciais ou marcas
comerciais registadas da Plantronics, Inc. nos EUA e em outros países. As marcas comerciais Bluetooth são propriedade
da Bluetooth SIG, Inc. e utilizadas sob licença pela Plantronics, Inc. iPhone, iPad e iPod são marcas comerciais da Apple,
Inc., registadas nos EUA e em outros países. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos
proprietários. Patentes: 5 712 453; Patentes pendentes. 02/15
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