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Plantronics backbeat pro 2 pdf

Plantronics BackBeat Pro 2 SE to bezprzewodowe słuchawki na uchu z mikrofonem zapewniającym wysokiej jakości dźwięk, poręczne i rozmowy telefoniczne w dowolnym momencie. Zaprojektowany specjalnie dla osób ceniących sobie produkt wysokiej jakości. Zaprojektowany, aby zmniejszyć hałas
otoczenia i cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem z głębokim basem. Wykonane z bardzo miękkich i wygodnych materiałów. Mają obracające się kapsułki, dzięki czemu można je wygodnie nosić w pokrywie lub na szyi. Dzięki specjalnej funkcji zestawu słuchawkowego umożliwiają bezprzewodowe
słuchanie muzyki do 24 godzin Najważniejsze funkcje i funkcje zestawu słuchawkowego: Zasięg do 100 m (bluetooth) Dzięki możliwości słuchania muzyki, podcastów, radia internetowego, informacji o kierunku GPS, trochę voice information u proces parowania dla iPhone i smartfonów z Androidem
Opcja podłączenia kabla audio do odtwarzacza ACP technologii, tak, że jesteś omekšao muzyki sterowania Wskaźnik zestawu słuchawkowego baterii Technologia pozwala słuchać muzyki do 24 godzin, na przykład hibernacja zestawu słuchawkowego, gdy odtwarzanie jest poza zasięgiem telefonu
Wyłącz odtwarzanie podczas wyjmowania słuchawki z głowicy Klawisze sterowania komunikatem głosowym są kapsułki. Kolor dominującybeżowy/brązowyRodzaj słuchaweknauszneMikrofontakRegulacja głośnościtak40,00 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykaKolor
dominującyczarnyRodzaj słuchaweknauszneMikrofontakRegulacja głośnościtak45,00 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykaKolor dominującysrebrny/szaryRodzaj słuchawekwokółuszne35,50 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykaKolor
dominującyczarnyRodzaj słuchaweknauszneMikrofontakRegulacja głośnościtak47,50 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykaKolor dominującyczarnyRodzaj słuchaweknauszneMikrofontakRegulacja głośnościtak83,50 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do
koszykaKolor dominującyczarnyRodzaj słuchawekwokółuszneMikrofontakRegulacja głośnościtakdo koszykadodaj do koszykaKolor dominującyczarnyRodzaj słuchaweknauszneMikrofonnieRegulacja głośnościnie12,00 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykaKolor dominującynie
dotyczyRodzaj słuchawekinneMikrofonbrak informacjiRegulacja głośnościbrak informacjido koszykadodaj do koszykaStanNowyRodzaj słuchaweknauszneKolorczarnydo koszykadodaj do koszykaKolor dominującyczarnyRodzaj słuchaweknauszneMikrofontakRegulacja głośnościtak79,00 złx 10 ratraty
zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykaKolor dominującyczarnyRodzaj słuchaweknauszneMikrofontakRegulacja głośnościtak28,90 złx 10 ratraty zeroszczegóły w oferciedo koszykadodaj do koszykado koszykadodaj do koszykaStanNowyRodzaj słuchaweknauszneKolorczarny13 ,00 złx 10
ratraty zero detalów w ofercie do koszyka dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Użytkownika Ceneo Polecam Ocena: 4,5/5 Wydana 4 lata temu Produkt został oceniony tylko 3 dni - tylko podstawowe wnioski. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Muzyka brzmi świetnie, ale sprzęt dźwiękowy z bluethoot
wydaje się nawet wielki. Używany panel lub możliwość zatrzymywania i wznawiania muzyki podczas wyjmowania zestawu słuchawkowego jest jedną z najbardziej praktycznych opcji, na które natknąłem się. Klawisze funkcyjne działają tak dobrze, jak to możliwe i przyzwyczajaj się do nich tak szybko, jak
to możliwe. Ponieważ jestem osobą, w której zawsze znajdzie dziurę w całości, wspomnę o kilku rzeczach. Sam ANC nie daje tego, czego się spodziewałem, co jest bardziej napływowe na 60%. Z Bose qc35, ponieważ miałem okazję wykorzystać kilka tygodni średniego spadku, to nie znaczy źle. Bardzo
wygodna, 4-godzinna przejażdżka pociągiem nie spowodowała żadnych niedogodności. Mogę tylko ostrzec ludzi z dużymi małżonkami, że w ich przypadku może się okazać, że ciało nie będzie w pełni pokryte, co może wpłynąć na komfort przez długi okres czasu. Same słuchawki i ich konstrukcja nie są
tak ciasne, że słuchając muzyki o dużej głośności, można niestety dzielić się muzyką z całym tramwajem. Łączność bezprzewodowa rzeczywiście stało się bez skarg, a minimum wystąpiło w BOSE. Żywotność baterii jest zaskakująco dobra. Czwartego dnia z nimi co najmniej 20 godzin ciągłego
słuchania i rozmów telefonicznych w biurze, a wskaźnik wskazuje, że jest jeszcze 6 godzin do wykorzystania. Rozmowy telefoniczne były częściej połączone z moją siecią komórkową lub z brakiem pracy. Podsumowując, pomimo tych niedociągnięć jestem jak najbardziej zadowolony. Słuchawki dają mi
bardzo dobry widok wizualnie (kwestia gustu), wygodne, doskonałe gry i prezentujące świetne opcje w porównaniu do droższych konkurentów. Mam nadzieję, że ten zestaw będzie mi dłużej służył. Zalety wszechstronności przydatnych funkcji baterii Dlaczego x-kom? (0 opinii)od: Plantronics|kod
producenta: 207110-05|kod x-kom: 394923Koneksywność:Przewodowa, Bezprzewodowa obudowa słuchawek:Over-the-Ear ClosedMicrophone:Takconnect:Minijack 3.5mm - 1 szt., Micro USB - 1 szt. Przewiń w dół do pełnej specyfikacjiE zapytaj o podobne produkty Potrzebujesz wyciszenia? Platronics
BackBeat PRO 2 izoluje dźwięki świetnie z zewnątrz, więc tracisz swoją ulubioną muzykę. Ale jeśli chcesz usłyszeć, co dzieje się wokół ciebie, aktywny system redukcji dźwięku na żądanie pomoże Ci. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby ponownie usłyszeć dźwięki otoczenia i rozmowy. Co więcej,
wbudowane czujniki wykrywają, gdy zdejmujesz słuchawki i automatycznie zatrzymujesz odtwarzanie. Zestawy słuchawkowe BackBeat PRO 2 będą brzmieć na całym ciele. Potężne membrany 40 mm w połączeniu z zaawansowaną technologią akustyczną platronique zapewnią wyjątkowe wrażenia. Od
ostrych i szczegółowych tonów wysokich do głębokich basów, doświadczysz dźwięku bez zniekształceń. Słuchać Tak długo, jak chcesz. Zestawy słuchawkowe BackBeat PRO 2 zapewniają komfort w godzinach użytkowania. Pena overees, które zapamiętują kształt, są pokryte materiałem
przypominającym skórę. Dzięki temu słuchawki idealnie pasują do ucha i są niezwykle wygodne zarówno podczas pierwszego fundamentu, jak i po wielu godzinach słuchania muzyki. Czy jesteś gotowy na rewolucję? Platronics BackBeat PRO 2 może przesyłać muzykę z odtwarzacza w odległości do 100
m. A to nie wszystko, ponieważ mogą działać do 24 godzin w trybie bezprzewodowym bez przerwy. To o wiele więcej niż trzeba słuchać muzyki i odbierać połączenia przez cały dzień. Nawet jeśli zapomnisz naładować zestaw słuchawkowy, wystarczy podłączyć je do odtwarzacza za pomocą
standardowego kabla wtykowego 3,5 mm. Chroń się przed przypadkowym zdarzeniem: przypadkowym uszkodzeniem, zalymowaniem lub kradzieżą do 5 lat po zakupie urządzenia. Co więcej, po zakończeniu gwarancji producenta, będziesz mieć ochronę przed wypadkami. Nie narażaj się na wysokie
koszty napraw, pozwól ubezpieczającym się nimi zająć. Nie musisz nawet wychodzić z domu, aby zgłosić uszkodzenie - możesz to zrobić telefonicznie lub e-mailem. Sprawdź szczegóły tutaj lub skontaktuj się z naszymi doradcami pod numerem 34 377 00 40.Minijack 3,5 mm - 1 sztuka. Micro USB - 1
komputer. Regulacja głośności Mikrofon wyciszonyDołącznik mikrofonowy Kabel audio z kablem USB 3,5 mm24 miesiące (gwarancja producenta)Czy masz ten produkt? Dodaj pierwszą recenzję dla Plantronics BackBeat PRO 2 Plantronics BackBeat PRO 2 słuchawki bezprzewodowe są bezprzewodowe
słuchawki dla fanów dobrego dźwięku. Są idealne dla osób aktywnych i tych, którzy potrzebują słuchawek do rozmowy, ponieważ BackBeat PRO 2 ma wbudowany mikrofon z DSP. Technologia Bluetooth zapewnia niepodłączoną łączność, a wbudowana bateria umożliwia słuchanie muzyki przez
maksymalnie 24 godziny. Konstrukcja zestawu słuchawkowego i jego wykończenie zapewniają wysoki komfort użytkowania i sprawiają, że BackBeat PRO 2 jest prestiżowym gadżetem dla miłośników muzyki. Czy potrzebujesz spokoju i czasu, aby się skupić? Aktywne redukcja hałasu (ANC) na życzenie
tworzy oazę osobistej przestrzeni w miejscu publicznym za jednym dotknięciem. Ta funkcja może również włączyć otwarty tryb słuchania, aby usłyszeć wszystkie niezbędne wiadomości i konwersacje wokół ciebie — podczas gdy wszystkie inne są wyłączone. Po wyjęciu zestawu słuchawkowego
inteligentne czujniki automatycznie zatrzymują muzykę, a następnie wznawiają ją po jej przywróceniu. Od muzyki po filmy , BackBeat PRO 2 przyciąga bogactwem i definicją jakości dźwięku podpisu Plantronics. Dźwięk wysokich tonów jest ostry, średni zasięg brzmi naturalnie, a głęboki bas zapewnia
niski ton przy minimalnych zniekształceniach. Wysokiej jakości dźwięk plantronics BackBeat PRO 2 zapewnia dynamiczne głośniki 40 mm, zamknięte w trwałym eleganckie kapsułki, które można również złożyć na płasko, co ułatwia przenoszenie i przenoszenie słuchawek. Aby zwiększyć, a jednocześnie
ułatwić komfort słuchawek backbeat pro 2, Firma Plantronics wyposażyła je w wiadomości głosowe. Ułatwią one użytkownikowi informowanie o czasie połączeń, szybkości, stanie połączenia lub poziomie naładowania baterii. Jeśli chcesz być w ruchu, backbeat PRO 2 jest właśnie dla Ciebie. Te
bezprzewodowe słuchawki mogą przesyłać dźwięk do 100 metrów od urządzenia Bluetooth® klasa 1. Ponadto potężna bateria pozwala pracować do 24 godzin, dzięki czemu możesz cieszyć się ulubioną muzyką w najlepsze dni robocze, podróże lotnicze lub podróże samochodem. Ważne jest, aby móc
podłączyć backbeat PRO 2 do dwóch urządzeń w tym samym czasie i łatwo przełączać się w razie potrzeby, od słuchania muzyki do połączeń głosowych do sparowanego telefonu. Telefon.
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