BACKBEAT
SENSE
Deze slimme koptelefoon biedt
draadloze bediening en sensoren
die de muziek automatisch
pauzeren en afspelen.
GA HELEMAAL OP IN
UW AFSPEELLIJST

#PLAYTOYOURSENSES

PRODUCTINFORMATIE

BACKBEAT SENSE
COMFORT DAT VERDERGAAT DAN UW AFSPEELLIJST
De BackBeat SENSE Bluetooth®-koptelefoon biedt slimme Bluetooth-technologie en tot wel 18 uur
non-stop muziek.
BELANGRIJKE KENMERKEN
• Rijk en gedetailleerd geluid dat kenmerkend is voor Plantronics
• Lichtgewicht en comfortabel dankzij het gebruik van traagschuim en verstelbare hoofdbeugel
• Luister tot wel 18 uur draadloos of onbeperkt met kabel
• Automatisch afspelen/pauzeren van muziek wanneer de koptelefoon wordt op- of afgezet
• Bereik tot wel 100 meter met klasse 1 Bluetooth-apparaat
• Dankzij de OpenMic-functie hoort u uw omgeving zonder de koptelefoon af te zetten
• Behoud een actieve verbinding met twee Bluetooth-apparaten
• Vind uw verloren koptelefoon terug met de Find MyHeadset-app van Plantronics
• Handig, plat opvouwbaar ontwerp en reisetui met twee vakken
AANVULLENDE INFORMATIE

#PLAYTOYOURSENSES

Ga voor meer informatie over de BackBeat SENSE
naar plantronics.com
INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en
ondersteuning door Plantronics.
Plantronics BV, Scorpius 140,
2132 LR Hoofddorp, Nederland.
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE)
of 800 24870 (LUX)

Volg Plantronics op

GRATIS PLANTRONICS-APPS
plantronics.com/apps

Levensduur

Tot wel 18 uur draadloos streamen, 21 dagen standby-tijd, 180 dagen in
DeepSleep-modus*

Noise-cancelling

Passieve ruisonderdrukking, digitale signaalverwerking (DSP) en
twee microfoons

Audio

aptX®-codec voor minimale vertraging, AAC-codec, 32 mm dynamische
drivers, frequentierespons 20 Hz-20 kHz

Smart Sensor-technologie

Pauzeert/hervat muziek automatisch, stuurt gesprekken van/naar de
koptelefoon en helpt u om de batterij te sparen

Multipoint-technologie

Schakel tussen twee gelijktijdig verbonden Bluetooth-apparaten (2H2S)

Klasse 1 Bluetooth v4.0
+ EDR

A2DP voor audiostreaming, AVRCP voor bediening van muziek, HandsFree v1.6 voor breedband, en Headset v1.2

Draadloze reeks

100 m

Statusmeldingen

Gesproken meldingen in 14 talen. Wijzig de standaardtaal online via
plantronics.com/myheadset/updater. Taalopties: Amerikaans- en
Brits-Engels, Kantonees, Deens, EU-Frans, Duits, Italiaans, Japans,
Koreaans, Mandarijn, Noors, Russisch, EU-Spaans en Zweeds

Kabels

Micro-USB-aansluiting voor opladen en haakse 3,5 mm audiokabel
(compatibel met Apple-apparaten)

Oplaadtijd (maximaal)

Maximaal 2,5 uur

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion

Gewicht

140 gram

Gebruiks- en
opslagtemperatuur

0 – 40 °C

Gebruiksafstand (bereik)

Maximaal 100 meter van uw telefoon of tablet met Klasse 1 Bluetooth

Service en ondersteuning

2 jaar garantie

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

De notitie “Gemaakt voor iPod”, “Gemaakt voor iPhone” en “Gemaakt
voor iPad” betekent dat een elektronisch accessoire specifiek ontworpen
is voor een iPod, iPhone of iPad, en dat dit door de ontwikkelaar is
gecertificeerd en het product aan de prestatiestandaarden van Apple
voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat
of de naleving van de veiligheidsvoorschriften en wettelijke normen. Let
op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad van
invloed kan zijn op draadloze prestaties.

Compatible with Android™

©2015 Plantronics, Inc. BackBeat, Find MyHeadset en Plantronics zijn handelsmerken van Plantronics, Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen, en OpenMic is een handelsmerk van Plantronics, Inc. Het aptX®-merk
en aptX-logo zijn handelsmerken van CSR plc of één van de groepsmaatschappijen en is mogelijk geregistreerd in één of meerdere jurisdicties. Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en alle
gebruik door Plantronics, Inc. wordt toegestaan onder licentie. iPod, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen en App Store is een servicemerk van Apple Inc. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 09.15

