
BACKBEAT 
PRO

PRODUCTINFORMATIE 

Ga op in de muziek en ban 

achtergrondgeluiden uit tijdens werk, 

ontspanning en reizen. De draadloze 

Plantronics® BackBeat PRO-koptelefoon 

met Active Noise Cancelling geeft alle 

briljante nuances van uw muziek weer 

en bant afleidende geluiden uit zodat u 

uzelf kunt horen denken. Tot wel 24 uur 

continu draadloos gebruik...

U ZULT EEN LANGERE AFSPEELLIJST 

NODIG HEBBEN

Ga helemaal op in de muziek



Compatible with Android™

Compatible with Android™

Volg Plantronics op

LANG BATTERIJGEBRUIK

BAN DE LUIDRUCHTIGE BUITENWERELD UIT
Op het werk moet u zich kunnen afschermen van afleidingen en alleen kunnen zijn met uw gedachten. 
Onderweg wilt u graag dat alles wat u ziet wordt aangevuld door geluid. Thuis wilt u lekker genieten van 
uw muziek zonder anderen te storen. Met een Plantronics® BackBeat PRO-koptelefoon met Active Noise 
Cancelling geniet u van uw muziek in al zijn glorie en profiteert u van heldere spraak om goed te kunnen 
communiceren met collega’s, vrienden of familie, waar u ook bent.

BELANGRIJKE KENMERKEN
• Maximaal 24 uur continu draadloos streamen 
• On-demand Active Noise Cancelling (ANC)
• Karakteristieke Plantronics-audio
• Uw batterij blijft langer opgeladen dankzij slim energiebeheer
• Dankzij de OpenMic-functie hoort u uw omgeving
• Automatisch afspelen/pauzeren van muziek wanneer de koptelefoon wordt op- of afgezet 
• Schakel de audio tussen twee gekoppelde Bluetooth®-apparaten
• Zacht model voor over het oor voor langdurig draagcomfort
• Sterk nylon reisetui beschermt uw koptelefoon
• Batterijmeter voor de koptelefoon op het scherm
• Hoor statusmeldingen voor resterend batterijvermogen en meer

AANVULLENDE INFORMATIE

Luistertijd Maximaal 24 uur draadloos streamen*

Stand-bytijd Maximaal 21 dagen*

DeepSleep-modus Maximaal 180 dagen*

Gebruiksafstand (bereik) Maximaal 100 meter van uw telefoon of tablet met Klasse 1 Bluetooth

Gewicht koptelefoon 340 gram

Audio aptX® low latency codec, AAC codec, 40mm dynamic 

drivers, Frequency response 20Hz-20kHz

Noise-cancelling Instelbare Active Noise Cancelling (ANC) plus digitale signaalverwerking 

(DSP) en twee microfoons

Multipoint Verbinding met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (2H2S)

Statuswaarschuwingen Gesproken meldingen in 14 taalopties die verschillen per regio 

(Voor Europa: Brits Engels, Deens, Duits, Frans, Italiaans, Noors, 

Russisch, Spaans en Zweeds)

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion

Oplaadtijd (maximaal) Maximaal 3 uur

Kabels Opladen via USB en haakse 3,5 mm kabel met inline microfoon

Bluetooth v4.0 + EDR A2DP voor audiostreaming, AVRCP voor bediening van muziek, Hands-

Free v1.6 voor breedband, en Headset v1.2

Gebruiks- en opslagtemperatuur 0°C – 40°C

Service en ondersteuning 2 jaar beperkte garantie

BACKBEAT PRO

tot 24 uur continu  
draadloos streamen

tot 21 dagen stand-by

tot 6 maanden DeepSleep-
sluimermodus

MODEL/ARTIKELNUMMER/EAN-CODE

BackBeat PRO/R-headset, E&A 
200590-05 / 5033588042396

BackBeat PRO/R-headset, E&A, Apple 
200355-05 / 5033588043669

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, BackBeat PRO en DeepSleep zijn handelsmerken van Plantronics, Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen, OpenMic is een handelsmerk van Plantronics, Inc. aptX en het aptX logo 
zijn handelsmerken van CSR plc of een van de zusterbedrijven en kan gedeponeerd zijn in een of meerdere rechtsstaten. Het Bluetooth-woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt 
onder licentie plaats. iPhone, iPad en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. 02/15

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics. plantronics.com/support
Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.  
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)

Ga voor meer informatie over de BackBeat PRO naar plantronics.com

Ga helemaal op in de muziek

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


