BLUETOOTH-SPEAKERPHONE VOOR IN DE AUTO

K100

™

Het gemak van een
smartphone, de voordelen
van een speakerphone
S

De Plantronics K100 is een speakerphone
voor in de auto waarmee u uw smartphone
onderweg eenvoudig en veilig kunt gebruiken.
Luister terwijl u rijdt naar oproepen,
gps-navigatie en muziek van uw smartphone.

This version of the wordmark can only be
used at this size. It has a larger registration

K100
Het gemak van een smartphone, de voordelen van een speakerphone

Specificaties
• Twee microfoons met noise-cancelling, DSP-technologie
en echo-onderdrukking voor duidelijkere gesprekken

Bediening van
speakerphone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan/uit
Afstemstand
Gesprek aannemen/beëindigen/weigeren/herhalen2
Bellen via spraakherkenning inschakelen2
Volume hoger/lager
Mutefunctie aan/uit
FM-zender aan/uit
Een verbroken verbinding herstellen
Audio omleiden van/naar de telefoon
en speakerphone

Gesproken meldingen
(alleen in het Engels)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan/uit
Telefoon verbonden
Koppelen
Koppelen mislukt
Mutefunctie aan/uit
Volume maximaal
Batterij bijna leeg
FM aan/uit
FM op kanaal xx
Bluetooth verbinding verbroken
Gesprek beëindigd

Draadloze Bluetoothtechnologie

Versie 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) en eSCO

Bluetooth-profielen

Handsfree (HFP), Headset (HSP) en Advanced Audio
Distribution (A2DP)

• Hoogwaardige luidspreker voor volume en helderheid
• Grote bedieningsknoppen en een speciale muteknop
• Gesproken meldingen voor meer handsfree gemak en
eenvoudig te koppelen met Bluetooth-telefoons
• A2DP voor het streamen van muziek, podcasts, gps-navigatie
en meer vanaf telefoons met A2DP-ondersteuning
• FM-zender om naar gesprekken en andere audio te luisteren
via de autoluidsprekers voor meer volume of zodat anderen
kunnen meeluisteren
Gesprekstijd

Maximaal 17 uur1

Stand-bytijd  

Maximaal 15 dagen1

Gewicht

92 gram

Bevestigingsmethode

Met de clip op de zonneklep van de auto
te bevestigen

Ruisonderdrukking

Twee microfoons met digitale
signaalverwerkingstechnologie (DSP)

QuickPair™-technologie

Voor snel afstemmen op telefoons met Bluetooth

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadaansluiting

Mobiele oplaadset met oplader voor in de auto
en micro-USB-kabel

Oplaadtijd

2,5 uur met de meegeleverde USB-oplader

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

Plantronics technische ondersteuning: www.plantronics.com/support
Ga voor meer informatie over de Plantronics K100 of andere producten van
Plantronics naar onze website op: www.plantronics.com
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