
Groots geluid in klein formaat

Plantronics BackBeat GO draadloze koptelefoon – ongelooflijk klein, verrassend licht.
Ideaal voor muziek, bellen, games… en nog veel meer.

BackBeat® GO

Vol stereogeluidGeen knopen
in het snoer

Ultralicht en compact

Ook beschikbaar in zwart



Dompel je onder in het geluid, dump het snoer. Geen snoeren, geen gedoe, geen concessies. Past in uw broekzak, 
maar geeft toch een vol stereogeluid. Luister muziek, praat met vrienden, of bekijk films op uw tablet. Speel zelfs 
games onderweg. Comfort? Geen probleem. Met zachte oordopjes in drie verschillende maten is er altijd een die 
perfect past. Binnenkomende oproep? Met de geïntegreerde regelmodule kunt u de telefoon opnemen, het volume 
aanpassen, of naar het volgende nummer gaan. Controleer het batterijniveau van uw koptelefoon op Android™ en 
iPhone, en houd uw BackBeat GO en smartphone opgeladen voor gebruik met de handige 2-in-1 USB-oplaadkabel.

BackBeat® GO

BelanGrijke kenmerken

•	Verrassend	lichte	en	ongelooflijk	kleine	stereo-
koptelefoon met microfoon

•	Compact	ontwerp	past	makkelijk	in	uw	broekzak,	en 
het snoer raakt niet in de war

•	4,5	uur	lang	bellen	of	genieten	van	uw	favoriete 
muziek of films

•	Beschermd	tegen	zweet-	en	vochtschade	dankzij 
P2i-technologie

•	Drie	verschillende	maten	zachte	oordopjes	en 
optionele stabilisators voor een aangepaste en 
comfortabele pasvorm

•	Geïntegreerde	regelmodule	maakt	het	aannemen	van	
gesprekken, overslaan van nummers en aanpassen 
van het volume gemakkelijk

•	Bluetooth®-technologie	voor	verbinding	met	
smartphones of tablets voor muziek, media en bellen

•	Groots	geluid	in	klein	formaat	–	geluidsisolerende	
oordopjes voor een vol stereogeluid

•	2-in-1	USB-oplaadkabel	voor	het	gelijktijdig	opladen	van	
uw koptelefoon en telefoon

•	Resterende	batterijniveau	van	uw	koptelefoon	wordt	
automatisch weergegeven op uw iPhone of iPad

•	Met	de	Plantronics	MyHeadset™-app kunt u het batterij-
niveau van uw koptelefoon ook controleren op Android™ 
3.0-tablets,	en	Android	4.0-telefoons	en	-tablets
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Ga voor meer informatie over de BackBeat GO 
of andere producten van Plantronics naar onze 
website op: plantronics.com

sPecificaties

Gespreks-/luistertijd Maximaal	4,5	uur*

Stand-bytijd	 Maximaal	10	dagen*

Gebruiksafstand (bereik) Maximaal 10 meter van het toestel

Gewicht koptelefoon 13 gram

Luidsprekers 6	mm	Neodymium

Ruisonderdrukking Digitale	signaalverwerking	(DSP)	en	full-duplex 
echo-onderdrukking

Oplaadaansluiting Micro-USB

Batterijtype Oplaadbaar,	niet-vervangbaar	lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd (maximaal) 2,5	uur

Voeding	 5	V	DC	–	180	mA

Bluetooth-versie v2.1	+	EDR

Bluetooth-profielen A2DP	1.2,	AVRCP,	HFP	v1.5,	HSP	v1.1

Bedrijfs-, opslag- en 
oplaadtemperatuur

0°C	-	40°C	(32°F	-	104°F)

Service en ondersteuning 2 jaar beperkte garantie

*Prestaties	zijn	afhankelijk	van	de	batterij	en	kunnen	per	toestel	verschillen.
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