
M1100™

Raise the power of your voice
Plantronics M1100-headsettet er din smartphone assistent. 
Nu kontrollerer din stemme et headset, som opfylder alle dine behov.

Kontrollér headsettet med din 
stemme via voice commands

Letvægtsheadset.
Nemt at tage på, og besvar 
opkald hurtigt

On/off knap sparer batteri
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•	 Tre	mikrofoner	giver	overlegen	lydkvalitet

•	 Praktiske	voice	commands	og	forbedrede 
voice alerts

•	 A2DP	til	streaming	af	musik,	GPS-navigering,	
podcast med mere2

•	 Headsettes	batteriniveau	vises	på	iPhone-skærmen

•	 Nemt	at	tage	på,	og	besvar	opkald	hurtigt

•	 On/off	knap	sparer	batteri

SPecifikATiONer

Taletid	 Op til 4 timer1

Standbytid	 Op til 7 dage1

Vægt 9 gram 

Bæreløsning Ørekrog medfølger.
Ørepropper i blød silikone. Tre størrelser medfølger.

Støjreduktion AudioIQ3-teknologi
•	Tre	mikrofoner
•	DSP	(Digital	Signal	Processing)
•	20-band	equalizer
•	Akustisk	ekkoreduktion
•	Sidetonedetektion	under	støjfyldte	forhold

reducering	af	vindstøj WindSmart®-teknologi
•	Placering	af	mikrofonen	skærmer	mikrofonen	fra	direkte	vind
•	Elektronisk	filter	i	mikrofonkredsløbet

QuickPair™-teknologi Hurtig, førstegangs-parring med Bluetooth-telefoner

MultiPoint-teknologi Multipoint-teknologi giver dig mulighed for at tilslutte 2 
enheder samtidig og skifte mellem opkaldene med samme 
headset. Perfekt hvis du har to mobiltelefoner.

Batteritype Genopladeligt litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes

Opladningstilslutning 220v oplader med mikro-USB stik

Opladningstid 1,5 timer

Kontrolknap på headsettet til •	Tænd/sluk	•	Volumen	op/ned	•	Besvar/afslut/afvis	opkald/
genopkald2	•	Lydløs	til/fra	•	Hurtig	batterikontrol	•	Parring/
genopret	tabt	forbindelse	•	Genopkald	til	seneste	nummer2 
•	Stemmeaktiveret	opkald2

Voice alerts  •	Tænd/sluk	•	Telefon	tilsluttet/tabt	forbindelse	•	Lavt	
batteriniveau/genoplad	batteri	•	Resterende	taletid	•	Parring/
parring	ikke	gennemført	•	Lydløs	til/fra	•	Maksimal	volumen

Voice commands •	Svar	•	Ignorer	•	Hvad	kan	jeg	sige?	•	Parringstilstand 
•	Er	jeg	tilsluttet?	•	Kontroller	batteri	•	Genopkald	•	Annuller

Trådløs	Bluetooth-teknologi Version	2.1	+	Enhanced	Data	Rate	(EDR)	og	eSCO	

Bluetooth-profiler A2DP	(Advanced	Audio	Distribution	Profile),	Håndfri	v1.5	
(HFP),	Headset	v1.1	(HSP)	og	Secure	Simple	Pairing	(SSP)2

Service	og	support	 2 års garanti

1.  Ydeevnen er afhængig af batteriet og kan variere afhængigt af enheden 

2. Hvis funktionen understøttes af telefon-og telefonudbyder

Plantronics teknisk assistance:  
www.plantronics.com/support

Du	kan	finde	flere	oplysninger	om	Plantronics 
M1100 og andre Plantronics-produkter på 
www.plantronics.com

i	2011	blev	headsettet	honoreret	
med	prisen	“innovations	Design	
and	engineering	Honoree	Awards”	
i	kategorien	“Wireless	Handsets	
Accessories”	fra	“consumer	
electronics	Association”.
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M1100

Raise the power of your voice. Plantronics M1100 headsettet er din smartphone assistent. 
Nu kontrollerer din stemme et headset, som opfylder alle dine behov.


