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ONGELOOFLIJKE AUDIO EN SMARTPHONE-SPRAAKBEDIENING

De Plantronics Explorer 500 Bluetooth®-headset biedt gecertificeerde HD Voice voor uw gesprekken 

en ondersteunt spraakgestuurd bellen en andere spraakfuncties voor smartphones. Een energiezuinige 

sluimermodus zorgt ervoor dat uw headset lang opgeladen blijft en dankzij de USB-oplaadclip hebt u uw 

headset altijd binnen handbereik wanneer deze aan een tas is bevestigd.

KENMERKEN

• Gecertificeerde HD Voice

• Spraakgestuurd bellen en andere spraakfuncties voor smartphones

• Luister naar muziek, GPS-aanwijzingen en meer

• Verbind twee smartphones en beantwoord oproepen vanaf beide

• USB-oplaadclip kan met magneten worden gesloten

• Keuze uit 3 talen voor statusmeldingen 

• Ontworpen voor een comfortabele pasvorm op beide oren

• DeepSleep-modus houdt de batterij langer opgeladen

• Batterijmeter voor de headset op het telefoonscherm

• Onderweg opladen met de oplader voor in de auto

• Gratis Plantronics apps zorgen voor een verbeterde gebruikerservaring

EXPLORER 500

Gesprekstijd Max. 7 uur1

Stand-bytijd Max. 12 dagen1

DeepSleep stand-bytijd Max. 6 maanden1

Gewicht 7,5 gram

Ruisonderdrukking Twee microfoons met ruisonderdrukking, DSP en gecertificeerd

HD Voice

Multipoint-technologie Koppelen en verbindingen behouden met twee telefoons en

oproepen beantwoorden vanaf een van beide telefoons

Headsetbediening Aan/uit, volume omhoog/omlaag, gesprek aannemen/beëindigen, 

laatste nummer opnieuw kiezen² en spraakherkenning voor 

smartphone activeren2

Statusmeldingen Drie taalopties3 voor ‘gefluisterde’ meldingen voor Aan/uit,  

Telefoon verbonden, Batterij bijna leeg, Batterij opladen, Minimaal/

maximaal volume

Bluetooth-versie Bluetooth v4.1 met A2DP voor muziek en audiostreaming,

Handsfree profiel (HFP) 1.6 en Headsetprofiel (HSP) 1.1

Oplaadaansluiting Micro-USB (120 minuten voor volledig opladen)

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Bedrijfs- en opslagtemperatuur 0 – 40 °C

Service en ondersteuning 2 jaar garantie

SPECIFICATIES

1. Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en kunnen per toestel verschillen
2. Indien ondersteund door telefoon en provider
3. Taalopties zijn afhankelijk van de regio: Engels/Duits/Frans of Engels/Duits/Russisch, of Engels/Spaans/Italiaans

USB-clip met dubbele functionaliteit

Ook beschikbaar in wit en grijs afhankelijk van de regio.

plantronics.com/apps

Volg Plantronics op

Ga voor meer informatie over de Explorer 500 

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)

https://twitter.com/Plantronics_NL

