Plantronics® M90
Productinformatie

Boordevol functies
Ontdek HD-audiohelderheid. De Plantronics M90 Bluetooth-headset
zit boordevol functies: hij zorgt voor HD-audiohelderheid op uw
breedbandtelefoon, wordt geleverd met een 2-in-1-kabel voor het
tegelijkertijd opladen van uw telefoon en headset en ‘spreekt’ drie talen.
Dankzij de eenvoudige, lichte en comfortabele M90 hoeft u uw smartphone
niet meer tegen uw oor te houden.
LANGDURIG COMFORT EN EENVOUDIGE BEDIENING
• Vermindert ruis, windruis, en echo in gesprekken en biedt HD-audiohelderheid bij gebruik met
smartphones en mobiele services die breedband ondersteunen
• Tijdens de installatie kunt u Engels, Duits of Russisch selecteren voor statusmeldingen over
resterende gesprekstijd, batterijniveau en meer
• De DeepSleep-sluimermodus wordt geactiveerd wanneer de headset buiten bereik van uw
telefoon is, zodat de batterij maximaal zes maanden mee gaat
• 2-in-1-oplaadkabel voor tegelijkertijd laden van headset en telefoon meegeleverd
• Bedien uw muziek en audiostreaming met de knoppen op de headset in plaats van met uw
smartphone
• De batterijmeter wordt automatisch op een iPhone getoond en kan op Android-smartphones
getoond worden via de gratis Plantronics-batterijwidget van de FindMyHeadset-app
SPECIFICATIES

PROBEER ONZE APPS
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Gesprekstijd

Tot 11 uur*

Stand-bytijd

Tot 16 dagen*

DeepSleep-stand-bymodus

Tot 180 dagen*

Gewicht

8 gram

Multipoint-technologie

Koppel de headset aan twee telefoons, onderhoud verbindingen
met deze telefoons en neem oproepen van beide telefoons aan

Breedband voor HD-audio

Verbetert de helderheid bij gebruik met breedbandtelefoons en
-netwerken

Bluetooth-versie

Bluetooth v3.0

Bluetooth-profielen

A2DP voor audiostreaming, AVRCP voor bediening van muziek,
Hands-free v1.6 voor breedband en Headset v1.3

Oplaadaansluiting

Micro-USB

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd (maximaal)

2 uur voor volledig opladen

Bedrijfs- en opslagtemperatuur

0 – 40°C (32 – 104°F)

Service en ondersteuning

Beperkte garantie van 2 jaar

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