BACKBEAT
SENSE
Estes auscultadores inteligentes
vão além do básico, com controlo
sem fios, sensores que param/
reproduzem automaticamente a
música e até 18 horas de audição
confortável sem fios.
FUJA PARA A SUA LISTA
DE REPRODUÇÃO

#PLAYTOYOURSENSES

FOLHETO DO PRODUTO

BACKBEAT SENSE
EXPERIMENTE UM NÍVEL DE CONFORTO COM UMA AUTONOMIA SUPERIOR À SUA LISTA DE REPRODUÇÃO
Os auscultadores BackBeat SENSE Bluetooth® vão além do básico, com a tecnologia Bluetooth inteligente e
até 18 horas de música sem parar.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Áudio repleto de detalhes com a assinatura Plantronics
• Aro para a cabeça leve, em espuma com memória confortável e ajuste automático
• Escolha até 18 horas de audição sem fios ou com fios ilimitada
• Reprodução/pausa automática da música ao colocar/retirar os auscultadores
• Alcance até 100 m utilizando um dispositivo com Bluetooth de Classe 1
• A funcionalidade OpenMic permite ouvir o ambiente que o rodeia sem ter de retirar os auscultadores
• Mantenha uma ligação activa com dois dispositivos Bluetooth
• Encontre os seus auscultadores perdidos com a aplicação Plantronics Find MyHeadset
• Design plano prático e bolsa de transporte com dois bolsos
INFORMAÇÃO ADICIONAL

#PLAYTOYOURSENSES

Para obter mais informações acerca do
BackBeat SENSE ou sobre outros produtos,
consulte o Web site plantronics.com
SERVIÇO E SUPORTE GLOBAL
Suportado pelo serviço e assistência global
da Plantronics líder do sector.
Tel: 0800 84 45 17

Ligue-se à Plantronics

APLICAÇÕES PLANTRONICS GRÁTIS
plantronics.com/apps

Disponibilidade

Até: 18 horas de transmissão sem fios, 21 dias de tempo em espera, 180
dias no modo DeepSleep*

Cancelamento de ruído

Bloqueio do ruído passivo, processamento de sinais digitais (DSP) e
microfones duplos

Áudio

Codec aptX® de latência reduzida, codec AAC, diafragmas dinâmicos de
32 mm, resposta de frequência de 20 Hz-20 kHz

Tecnologia Smart Sensor

Pausa/retoma da reprodução automática, envia chamadas de/para os
auscultadores e ajuda a preservar a energia da bateria

Tecnologia multiponto

Alterne entre dois dispositivos Bluetooth ligados em simultâneo (2H2S)

Bluetooth Classe 1 v4.0
+ EDR

A2DP para stream áudio, AVRCP para controlos de música, Hands-free
v1.6 para banda larga e Headset v1.2

Alcance sem fios

100 m

Alertas de estado

Alertas de voz em 14 idiomas. Altere o idioma predefinido online em
plantronics.com/myheadset/updater Opções de idiomas: inglês dos EUA
e Reino Unido, cantonês, dinamarquês, francês (França), alemão, italiano,
japonês, coreano, mandarim, norueguês, russo, espanhol (Espanha) e sueco

Cabos

Ligação de carregamento Micro-USB e cabo de áudio de 3,5 mm angular
(compatível com dispositivos Apple)

Tempo de
carregamento (máximo)

Até 2,5 horas

Tipo de Bateria

Iões de lítio, não substituível e recarregável

Peso

140 gramas

Temperatura de
funcionamento +
armazenamento

0 °C – 40 °C

Distância de
funcionamento (alcance)

Até 100 metros do telefone ou tablet com Bluetooth classe 1

Serviço de assistência

Garantia de 2 anos

*O desempenho está dependente da bateria e pode variar em função do dispositivo.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significam que
um acessório electrónico foi concebido para se ligar especificamente
a um iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e que foi certificado pelo
programador para cumprir os padrões de desempenho da Apple. A
Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo, pela
sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.
Note que a utilização deste acessório com o iPod, iPhone ou iPad pode
afectar o desempenho do modo sem fios.

Compatible with Android™
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