
Stabiele en comfortabele pasvorm

Reflecterend voor veiligheid

Zweetbestendige duurzaamheid

De stabiele, comfortabele en draadloze BackBeat FIT-stereokoptelefoon levert alle energie, veiligheidsfeatures en 
hoogwaardige audio die u nodig hebt om gemotiveerd en in beweging te blijven, zowel binnen- als buitenshuis.

BackBeat FIT

FLEXIBEL ONTWERP ARMBAND OMKEERBAAR TOT ETUI

Uw perfecte partner 
bij het sporten
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BackBeat FIT
Geknipt voor uw work-out. Hoe intensief uw work-out ook is, de flexibele, zweetbestendige en draadloze 
Plantronics BackBeat FIT-stereokoptelefoon kan u prima bijhouden. Dankzij de krachtige audio hoort u uw 
muziek duidelijk en het op veiligheid gerichte ontwerp zorgt ervoor dat u uw omgeving hoort en 's nachts 
wordt gezien. De omkeerbare armband houdt uw smartphone op zijn plaats tijdens het sporten, en na afloop 
bergt u uw koptelefoon erin op. Kortom: uw perfecte partner tijdens het sporten.

• Flexibel ontwerp dat comfortabel blijft zitten, hoe 
intensief u ook sport.

• Hoor uw omgeving en word 's nachts gezien dankzij de 
reflecterende afwerking en oordopjes die ontworpen zijn 
met het oog op veiligheid.

• Eenvoudige bediening waardoor u tijdens het sporten 
uw muziek en oproepen kunt regelen.

• De neopreen armband houdt uw smartphone op 
zijn plaats en omgekeerd kunt u de koptelefoon erin 
opbergen.

• Controleer het batterijniveau van uw koptelefoon op 
uw iPhone of geef de meter weer op uw Android™ met 
onze app.

• Geheugen voor acht apparaten voor eenvoudiger 
schakelen tussen apparaten.

• Draadloze firmware-updates met gratis Plantronics-app.

• Maak via Bluetooth®-technologie verbinding met uw 
smartphone of tablet om het geluid van muziek, films en 
oproepen te streamen.

SPECIFICATIES

Gespreks-/luistertijd Luistertijd tot 8 uur/gesprekstijd tot 6 uur*

Stand-bytijd Tot 14 dagen*

DeepSleep-modus Tot 180 dagen

Gebruiksafstand (bereik) Tot 10 meter van de telefoon of tablet

Gewicht koptelefoon 24 gram

Audio HQ custom SBC-codec, neodymiumluidsprekers van 13 mm, 
frequentierespons van 50-20.000 Hz, totale harmonische 
vervorming van 3%, gevoeligheid van 105 dBspl/mW bij 1 kHz

Ruisonderdrukking Digitale signaalverwerking (DSP) en full-duplex echo-onderdrukking

Bescherming tegen vocht Zweetbestendige vormgeving plus P2i-nanocoating op koptelefoon

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion

Oplaadtijd (maximaal) 2 uur (voeding: 5 V DC – 100 mA)

Bluetooth v3.0 A2DP voor audiostreaming, AVRCP voor bediening van muziek, 
Hands-free v1.6 voor breedband, en Headset v3.0

Bedrijfs- en 
opslagtemperatuur

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Service en ondersteuning Beperkte garantie van 2 jaar

*Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en kunnen per apparaat verschillen 

PLANTRONICS TECHNICAL ASSISTANCE 
plantronics.com/support

Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.  
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)

Ga voor meer informatie over de BackBeat FIT  
of andere producten van Plantronics naar onze  
website: plantronics.com

©2014 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, BackBeat en DeepSleep zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Plantronics, Inc. in de VS en andere landen. Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom 
van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik door Plantronics, Inc. wordt toegestaan onder licentie. iPhone, iPad en iPod zijn 
handelsmerken van Apple, Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van 
hun respectieve eigenaren. Octrooi 5.712.453; octrooien in aanvraag. 02/14

Werkt met iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, 
iPad (3e en 4e generatie), iPad mini met Retina-display, iPad mini, iPad 2, 
iPad, iPod Touch (4e en 5e generatie). Compatibel met Android-apparaten.
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