
This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

ESPECIFICAÇÕES

Tempo de conversação Até 11 horas*

Tempo em espera Até 16 dias*

Modo de espera DeepSleep Até 180 dias*

Peso 8 gramas

Tecnologia multiponto Emparelhe e mantenha a ligação com dois telefones e 
atenda chamadas em qualquer um deles

Banda larga para áudio de 
alta definição 

Melhora a clareza quando utilizado com telefones e redes 
compatíveis com banda larga 

Versão Bluetooth Bluetooth v3.0

Perfis Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video 
Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free (HFP)  
Profile 1.6 e Headset (HSP) Profile 1.2

Conector para carga Porta para o carregador micro USB

Tipo de bateria Polímero de iões de lítio não substituível recarregável

Período de carregamento 
(máximo) 

2 horas para carregamento completo

Temperatura de utilização + 
armazenamento

0 – 40°C (32 – 104°F)

Assistência e apoio técnico Garantia limitada de 2 anos

Plantronics® M70
Folheto do produto

Equipado com inúmeras funcionalidades

CONFORTO DURADOURO + CONTROLOS FÁCEIS

•   Reduz o ruído, vento e eco das chamadas e proporciona uma clareza de áudio de alta definição, 
quando utilizado em combinação com smartphones com banda larga e serviço móvel

•   O modo de hibernação DeepSleep é ativado quando estiver fora do alcance do telefone 
emparelhado, mantendo o auricular carregado até seis meses

•   Dependendo da região, as suas opções de idioma são inglês/alemão/russo ou francês/ 
espanhol/italiano

•   Controle a sua música e a transmissão de áudio através dos botões do auricular e não 
do smartphone

•   O indicador de bateria do auricular é automaticamente apresentado no ecrã de iPhones, 
podendo igualmente ser utilizado em smartphones Android, graças ao widget de bateria 
gratuito da Plantronics para a aplicação FindMyHeadset

Mais funcionalidades, mais opções. O auricular Plantronics M70 Bluetooth® 
é tão leve e confortável que até se vai esquecer de que o está a usar. 
Durante a configuração, basta seguir as mensagens de voz para seleccionar 
um de três idiomas para os alertas de estado audíveis sobre o tempo de 
conversação, nível da bateria, ligação e muito mais. Pode também controlar 
faixas de música e o volume sem tocar no seu smartphone. Utilizar o M70 é 
tão fácil que pode finalmente livrar-se do incómodo do smartphone.

*O desempenho depende do nível da bateria e pode variar consoante o dispositivo

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLANTRONICS 
plantronics.com/support

Tel: 0800 84 45 17

Para obter mais informações acerca do M70 ou 
outros produtos da Plantronics, visite plantronics.com

Ligue-se à Plantronics
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