
M1100™

Ontdek de kracht van uw stem
De Plantronics M1100-headset is als een assistent voor uw smartphone.  
Uw stem bestuurt de headset. U hoeft alleen nog maar te zeggen wat u wilt.

Handige spraakopdrachten 
om de headset te bedienen

Gemakkelijk op te zetten om snel 
een telefoontje te beantwoorden

Speciale aan/uitschakelaar 
om de batterij te sparen
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©2011 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, de Sound World graphic, AudioIQ3, het AudioIQ3-logo, M1100, QuickPair en WindSmart 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.

*De Innovations Design and Engineering Award is gebaseerd op beschrijvende informatie die aan de jury is overlegd. De CEA heeft de correctheid van de verstrekte informatie of gemaakte beweringen niet 
geverifieerd, noch het product getest.

•	 Drie	microfoons	zorgen	voor	superieure	geluidskwaliteit

•	 Handige	spraakbesturing	en	uitgebreide	gesproken	
meldingen

•	 A2DP	voor	het	streamen	van	muziek,	GPS-navigatie,	
podcasts en meer2

•	 Headsetbatterijmeter	op	uw	iPhone

•	 Headset	is	gemakkelijk	op	te	zetten	zodat	u	oproepen	
snel kunt aannemen

•	 Speciale	aan-uitschakelaar	vermindert	energieverbruik

Plantronics tEcHniscHE onDErstEUninG: 
www.plantronics.com/support

Ga voor meer informatie over de Plantronics M1100 of 
andere producten van Plantronics naar onze website op 
www.plantronics.com

2011	Innovations	Design
and Engineering Honoree
Awards	van	de	Consumer
Electronics	Association	
in de Wireless Handsets 
Accessories	categorie
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M1100

ontdek de kracht van uw stem. De Plantronics M1100-headset is als een assistent voor uw smartphone. 
Uw stem bestuurt de headset. U hoeft alleen nog maar te zeggen wat u wilt.

SPECIfICAtIES

Gesprekstijd Maximaal 4 uur1

Stand-bytijd Maximaal 7 dagen1

Gewicht 9 gram

Draagmogelijkheid In het oor, met optioneel oorhaakje • Gel-oordopjes in drie  
verschillende maten garanderen optimaal comfort voor iedereen

Ruisonderdrukking AudioIQ3-technologie
• Drie microfoons • Actieve digitale signaalverwerking  

(DSP-technologie) • Interne, adaptieve 20-bands equalizer
• Akoestische echo-onderdrukking
• Sidetone-detectie voor rumoerige omgevingen

Windruisonderdrukking WindSmart®-technologie
• 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

Multipoint-technologie Dankzij Multipoint-technologie kunt u twee mobiele telefoons 
tegelijk aansluiten en naadloos tussen gesprekken  
wisselen – ideaal als u een werk- en privé-toestel hebt

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

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

Oplaadtijd 1,5 uur

Headsetbediening • Aan/uit • Volume hoger/lager • Gesprek aannemen/beëindigen/
weigeren/herhalen2 • Mutefunctie aan/uit • Snelle batterijcontrole 

• Koppelen/opnieuw verbinden na verlies van verbinding 
• Nummerherhaling laatst gekozen nummer2

• Bellen via spraakherkenning2

Gesproken meldingen  
(alleen in het Engels)

• Power on/off (Aan/uit) • Phone connected/lost connection 
(Telefoon verbonden/verbinding verbroken)

• Low battery/recharge battery (Batterij bijna leeg/batterij  
opladen) • Talk time remaining (Resterende gesprekstijd)

• Pairing/pairing incomplete (Koppelen/koppelen mislukt)
• Mute on/off (Mutefunctie aan/uit)
• Volume maximum (Volume maximaal)

Spraakopdrachten  
(alleen in het Engels)

• Answer (Beantwoorden) • Ignore (Negeren) • What can I say? 
(Wat kan ik zeggen?) • Pair mode (Koppelingsmodus) 

• Am I connected? (Heb ik verbinding?) • Check battery (Batterij  
controleren) • Redial (Nummerherhaling) • Cancel (Annuleren)

Draadloze	Bluetooth-technologie Versie 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) en eSCO

Bluetooth-profielen Ondersteunt Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Hands-
free v1.5 (HFP), Headset v1.1 (HSP) en Secure Simple Pairing (SSP)2

Service	en	ondersteuning	 2 jaar beperkte garantie

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

2. Indien ondersteund door telefoon en provider


