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BLUETOOTH-STEREOHOOFDTELEFOON

BackBeat® 903+
Draadloos muziek  
luisteren en bellen.

Met de BackBeat® 903+ stereo Bluetooth-
hoofdtelefoon van Plantronics hoeft u nooit 
meer iets te missen – muziek en oproepen 
worden draadloos gestreamd vanaf uw  
iPhone of smartphone. Bij een actieve 
levensstijl hoort een slimmere headset.
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©2010 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van Sound World, AudioIQ2, OpenMic, BackBeat en QuickPair 
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Plantronics, Inc. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo’s zijn eigendom 
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Plantronics, Inc. gebeurt onder licentie. iPhone is een handelsmerk van 
Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

SpEciFicaTiES

•	 Heldere,	volle	stereomuziek	draadloos	gestreamd

•	 AudioIQ2-technologie	en	twee	microfoontjes	voor	heldere	gesprekken

•	 Beantwoord	en	beëindig	oproepen	eenvoudig	met	één	druk	op	de 
knop	terwijl	u	onderweg	bent

•	 iPhone-batterijmeter	toont	de	batterijstatus	van	de	headset	op 
het scherm

•	 Scala	aan	gesproken	meldingen	voor	extra	handsfree-gemak

•	 Oordopjes	kunnen	op	3	manieren	worden	versteld	voor	een 
goede	pasvorm

•	 Ontworpen	en	gemaakt	met	robuuste	materialen	voor	een 
actieve levensstijl

•	 Makkelijk	op	te	vouwen	en	op	te	bergen	in	een	beschermend 
draagtasje	(meegeleverd)

•	 Geschikt	voor	iPhone,	Blackberry®	en	Android™	gebaseerde 
smartphones	en	mp3-spelers	met	Bluetooth

Gesprekstijd	 Maximaal 7 uur1

Stand-bytijd	 Maximaal 7 dagen1

Gewicht 34 gram 

Draagstijl	 Achter het oor

Ruisonderdrukking	 
bij	gesprekken

AudioIQ2-technologie
•	 Twee	microfoons	met	digitale	 

signaalverwerking (DSP)
•	Akoestische	echo-onderdrukking
•	Sidetone-detectie	voor	omgevingen	met	windruis

Windruisonderdrukking	
tijdens	gesprekken

•	Door	de	plaatsing	van	de	microfoons	worden	de	
microfoons afgeschermd van rechtstreekse wind

•	 Elektronisch	filter	in	het	circuit	van	de	microfoon

QuickPair™-technologie Eenvoudig	te	koppelen	met	Bluetooth-telefoons

Batterijtype	 Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadaansluiting AC/DC-aansluiting van 100–240 V met  
micro-USB-aansluiting

Oplaadtijd 3 uur voor volledig opladen

Headsetbediening •	Aan/uit
•	Volume	hoger/lager
•	 Gesprek	aannemen/beëindigen/weigeren/herhalen2

•	Muziek	afspelen/pauzeren2

•	Volgend/vorig	nummer
•	Bass	boost	aan/uit
•	OpenMic™-functie aan/uit
•	Mutefunctie	aan/uit
•	 Snelle	batterijcontrole
•	Koppelen/opnieuw	verbinden	na	verlies	 

van verbinding
•	Gesprek	doorschakelen	van/naar	de	hoofdtelefoon	

en de telefoon
•	 In-gesprek-LED	in-/uitschakelen
•	Nummers	kiezen	via	spraakherkenning2

Gesproken	meldingen	
(alleen	in	het	Engels)

•	 Luistertijd	(meldt	het	aantal	resterende	uren)
•	 Inkomende	oproep
•	Verbonden/verbinding	verbroken
•	Batterij	bijna	leeg/batterij	opladen
•	Mutefunctie	aan/uit
•	Volgend/vorig	nummer

Draadloze Bluetooth-
technologie

Versie	2.1	+	Enhanced	Data	Rate	(EDR)	en	eSCO	

Bluetooth-profielen Ondersteuning van Advanced Audio Distribution 
(A2DP)2,	Audio/Video	Remote	Control	(AVRCP)2, 
Handsfree v 1.5 (HFP), Headset v 1.1 (HSP), Secure 
Simple Pairing (SSP)2

Service	en	ondersteuning met beperkte garantie van 2 jaar

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

2. Indien ondersteund door telefoon en provider

Plantronics technische ondersteuning: www.plantronics.com/support

Ga voor meer informatie over de Plantronics BackBeat 903+ of andere 
producten van Plantronics naar onze website op: www.plantronics.com

Plantronics	BV,	Scorpius	140,	2132	LR	Hoofddorp,	Nederland.	0800	7526876	(NL)	of	0800	39202	(BE)	of	800	24870	(LUX)

BackBeat 903+
Draadloos muziek luisteren en bellen.


