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Bun venit
Vă mulţumim că aţi ales casca Plantronics Voyager™ 855. Pentru a utiliza
această cască la capacitate maximă, vă recomandăm să urmaţi paşii de
mai jos:
1. Citiţi acest ghid de utilizare, inclusiv informaţiile de siguranţă de la sfârşitul
acestui ghid, înainte de a utiliza casca.
. Dacă aveţi nevoie de asistenţă:
•

Urmaţi paşii din secţiunea “Depanare” de la pagina 18.

•

Contactaţi Centrul de Asistenţă Tehnică Plantronics, la adresa
www.plantronics.com/support.

. Vizitaţi www.plantronics.com/productregistration pentru a vă înregistra online
produsul. Astfel, vă putem oferi service şi asistenţă tehnică la cel mai înalt nivel
posibil.
NOTĂ: Dacă doriţi să returnaţi produsul, contactaţi mai întâi Centrul de asistenţă
tehnică.

Ce este Bluetooth?
Tehnologia wireless Bluetooth oferă o modalitate de comunicare între
dispozitive utilizând unde radio de frecvenţă scurtă în locul firelor. Două
dispozitive Bluetooth pot comunica dacă au ambele activată funcţia
Bluetooth, sunt în raza de acoperire şi au fost împerecheate--un proces de
autentificare rapid prin care se conectează cele două dispozitive.
Raza de acoperire Bluetooth este de maxim 10 metri. Obstacolele, cum
sunt pereţii sau alte dispozitive electronice, pot provoca interferenţe sau
pot scurta raza efectivă de acoperire. Pentru performanţe optime, purtaţi
telefonul şi casca pe aceeaşi parte a corpului.

Plantronics Voyager 855
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Conţinutul pachetului şi
caracteristici
1

5

2
4
6

3

1. Buton de control al apelurilor
(Pornit/Oprit)
. Anulare microfon
(Pauză/Redare*)

7

. Volum sus/jos
(Piesă înainte/înapoi*)
. Boom extensibil
5. Port pentru microfon
6. Stabilizator pentru suportul
auricular
7. Cablu stereo

8

8. Măciulii pentru urechi care
izolează sunetul
(mică, medie şi mare)
9. Încărcător CA 100-240 V

9



* Numai în modul stereo şi
necesită Bluetooth AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile).
Consultaţi “Butoanele de control
ale căştii stereo” de la pagina 13
pentru detalii.

Plantronics Voyager 855

Înainte de a utiliza pentru prima dată casca, încărcaţi-o timp de cel puţin o
oră. Pentru încărcarea completă a căştii sunt necesare aproximativ 3 ore.
1. Conectaţi cablul încărcătorului la cască.
. Introduceţi încărcătorul în priză.
Indicatorul este aprins în culoarea roşie cât timp casca se încarcă. Când
casca este încărcată corect, indicatorul se stinge.

Avertisment: Nu utilizaţi casca dacă este conectată la încărcător.

Verificaţi nivelul de încărcare
Când casca este pornită, apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butonul
pentru controlul apelurilor şi butonul pentru reducerea volumului timp de
aproximativ două secunde. Indicatorul clipeşte roşu pentru a indica nivelul
de încărcare.

Nivel baterie

Lumină intermitentă roşie

Încărcată mai puţin de 2/3

1

Încărcată între 1/3 şi 2/3

2

Încărcată mai puţin de 1/3

3

Plantronics Voyager 855
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Încărcarea
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Împerecherea
Împerecherea este procesul de conectare a căştii cu telefonul. Înainte de
prima utilizare a căştii, trebuie să o împerecheaţi cu telefonul Bluetooth. În
mod normal, trebuie să împerecheaţi casca cu telefonul o singură dată.

Tehnologia QuickPair™
Casca dvs. beneficiază de tehnologia Plantronics QuickPair, pentru a
simplifica procesul de configurare Bluetooth. Când porniţi casca pentru
prima dată, aceasta intră în modul de împerechere timp de aproximativ 10
minute. După ce împerecherea a fost reuşită, casca rămâne activă şi poate
fi utilizată în orice moment.
Dacă împerecherea nu reuşeşte în 10 minute, casca se opreşte automat.
Când porniţi casca din nou, aceasta intră în modul de împerechere, până
când împerecherea cu telefonul Bluetooth se realizează cu succes.
Pentru a împerechea casca pentru prima dată:
1. Porniţi funcţia Bluetooth a telefonului.

3

2

4
1
SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectaţi Setări/Instrumente > Conexiuni>
Bluetooth > Activat. Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul utilizatorului
livrat cu telefonul.
. Menţineţi apăsat butonul de control al apelurilor pentru a porni casca.
(Indicatorul clipeşte în culoarea roşie/albastră pentru a indica situaţia curentă în
care casca este în modul de împerechere.)
SFAT: Dacă indicatorul nu clipeşte în culoarea roşie/albastră, menţineţi
apăsat butonul de control al apelurilor pentru a opri casca şi apoi menţineţi
din nou apăsat acest buton până când indicatorul începe să clipească.
. Utilizaţi comenzile telefonului pentru a găsi casca.
SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectaţi Settings/Tools > Connections
> Bluetooth > Search > 8XXPlantronics. Pentru mai multe detalii, consultaţi
manualul utilizatorului livrat cu telefonul.
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. Când vi se solicită o parolă, introduceţi 0000.
Dacă împerecherea se face cu succes, indicatorul roşu şi albastru de pe căşti se
stinge. Casca este acum conectată şi pregătită de utilizare.

Împerecherea ulterioară
Dacă v-aţi împerecheat deja casca cu un alt dispozitiv, urmaţi aceste etape:
1. Porniţi funcţia Bluetooth a telefonului.
SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectaţi Settings/Tools >
Connections > Bluetooth > On. Pentru mai multe detalii, consultaţi
manualul utilizatorului livrat cu telefonul.
. Opriţi casca menţinând apăsat butonul de control al apelurilor până când
indicatorul se aprinde în culoarea roşu şi apoi se stinge.
. Porniţi din nou casca prin menţinerea apăsată a butonului de control al apelurilor,
până când indicatorul începe să clipească în culoarea roşie/albastră. Casca
rămâne în modul de împerechere timp de 3 minute.
. Utilizaţi comenzile telefonului pentru a găsi casca.
SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectaţi Settings/Tools >
Connections > Bluetooth > Search > 8XXPlantronics. Pentru mai multe
detalii, consultaţi manualul utilizatorului livrat cu telefonul.
5. Când vi se solicită o parolă, introduceţi 0000.
Dacă împerecherea se face cu succes, indicatorul de pe cască se stinge.
Casca este acum conectată şi pregătită de utilizare.

Plantronics Voyager 855
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Împerecherea
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Montarea corectă
Casca Plantronics Voyager 855 este însoţită de trei măciulii pentru ureche
de dimensiuni diferite. Vă recomandăm să încercaţi toate trei măciuliile
pentru a o găsi pe cea care se potriveşte cel mai bine în urechea dvs.
Pentru mai mult confort şi stabilitate puteţi adăuga suportul auricular mic
sau mare opţional.
SFATURI:
•

Pentru performanţe optime şi o potrivire confortabilă şi sigură, casca trebuie să
stea comod în canalul auricular cu microfonul orientat spre colţul gurii.

•

Dacă măciulia pentru ureche este prea mare sau prea mică, casca poate cădea
din ureche sau puteţi avea dificultăţi de auz.

Puneţi-vă casca
1. Ţineţi casca cu boomul îndreptat direct spre pomet şi măciulia pentru ureche
poziţionată confortabil în canalul auricular.
. Răsuciţi uşor casca în jos în timp ce o apăsaţi în canalul auricular.
SFAT: Pentru o claritate optimă a vocii, orientaţi boomul spre colţul gurii.
Măciulia pentru ureche trebuie să fie bine lipită de corpul aparatului
pentru a garanta că ataşarea este sigură.

AVERTISMENT: Selectaţi o măciulie pentru ureche care se potriveşte
confortabil în canalul auricular. Măciulia pentru ureche trebuie să izoleze,
fără a fi forţată în canalul auricular. Dacă măciulia pentru ureche se
blochează în canalul auricular, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
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Alegeţi o măciulie pentru ureche care se
potriveşte
Când măciulia pentru ureche se potriveşte bine, aceasta trebuie să izoleze
urechea astfel încât să simţiţi o mică rezistenţă atunci când scoateţi casca
din ureche.
1. Scoateţi casca din ureche.
. Răsuciţi uşor măciulia pentru ureche, trăgând-o în acelaşi timp de pe corpul
aparatului.
. Apăsaţi o altă măciulie pe corpul aparatului cu proeminenţa orientată în jos.
SFAT: Încercaţi să utilizaţi măciulii pentru ureche de dimensiuni diferite
pe cască şi pe cablul stereo. Nu presupuneţi că aveţi nevoie de aceeaşi
dimensiune pentru ambele urechi.

Plantronics Voyager 855
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Montarea corectă
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Montarea corectă
Utilizaţi cablul stereo
Puteţi utiliza cablul stereo pentru a asculta muzică în modul stereo.
1. Inseraţi suportul auricular rotund de pe cablul stereo în orificiul din partea
inferioară a căştii până se fixează.
SFAT: Puteţi ataşa suportul auricular pe oricare parte a căştii, astfel încât să
puteţi purta casca pe urechea stângă sau dreaptă.
. Treceţi cablul stereo peste ceafă, astfel încât casca să se afle deasupra unui
umăr şi măciulia pentru sunet stereo să se afle deasupra celuilalt umăr.

. Puneţi suportul rotund după ureche. Răsuciţi uşor casca în jos în timp ce o
apăsaţi în canalul auricular.
. Apăsaţi uşor măciulia de pe cablul stereo în interiorul canalului auricular.
SFAT: Pentru a decupla cablul stereo din cască, trageţi uşor suportul
auricular din orificiu.

10
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Utilizaţi suportul auriculare pentru stabilizare
Pentru mai multă stabilitate, puteţi monta suportul auricular mic sau mare
opţional.
SFAT: Puteţi ataşa suportul auriculare pentru stabilizare per oricare parte a
căştii, astfel încât să puteţi purta casca pe urechea stângă sau dreaptă.
1. Inseraţi capătul suportului auricular în orificiul de sub cască până s fixează.
. Puneţi suportul rotund după ureche.

. Răsuciţi uşor casca în jos în timp ce o apăsaţi în ureche.
SFAT: Pentru a îndepărta suportul auricular de pe cască, trageţi-l uşor afară
din orificiu.

Plantronics Voyager 855
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Montarea corectă
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Butoanele de control ale căştii
Acţiune

Paşi

Porniţi casca

Menţineţi apăsat butonul de control al apelurilor până când
indicatorul se aprinde în culoarea albastră.
NOTĂ: Când casca se află în modul standby, indicatorul este
stins. Pentru a confirma pornirea căştii, apăsaţi orice buton sau
glisaţi boom-ul. Trebuie să vedeţi o lumină intermitentă albastră
sau să auziţi un ton.

Pornirea căştii

Menţineţi apăsat butonul de control al apelurilor până când
indicatorul se aprinde în culoarea roşie. Când casca este oprită,
indicatorul este stins.

Răspunsul la un
apel

Apăsaţi butonul pentru controlul apelurilor sau glisaţi boomul în
poziţia deschisă.

Încheierea unui
apel

Apăsaţi scurt butonul pentru controlul apelurilor sau glisaţi
boomul în poziţia închisă.

Efectuarea unui
apel

Apelul este transferat automat către cască după ce introduceţi
numărul pe telefon şi apăsaţi butonul de efectuare a apelului.

Activarea/
Dezactivarea
funcţiei mut

Apăsaţi butonul mut.

Dezactivarea
indicatorului de
conectare

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul mute timp de 2 secunde,
având casca pornită. Casca va clipi albastru de 4 ori. Repetaţi
acţiunea pentru a activa indicatorii de conectare. Casca va clipi
albastru de 2 ori.

Reglare volum

În timpul desfăşurării unui apel, apăsaţi butonul pentru volum:

Volum ridicat
Volum scăzut
AVERTISMENT: Nu utilizaţi căştile la volum ridicat o perioadă lungă de timp. Acest
lucru vă poate afecta auzul. Ascultaţi întotdeauna la nivel moderat. Pentru informaţii suplimentare despre căşti şi auz, accesaţi www.plantronics.com/healthandsafety.

12
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Sfaturi
•

Dacă purtaţi casca, veţi auzi tonuri crescătoare când casca este pornită şi tonuri
descrescătoare când este oprită.

•

Când primiţi un apel, este posibil ca telefonul să sune înaintea căştii. Aşteptaţi
să auziţi sunetul în cască înainte de a apăsa butonul de control al apelurilor şi de
a răspunde la apel.

•

Pentru a respinge un apel şi a trimite apelantul la mesageria vocală, apăsaţi
butonul de control al apelurilor timp de aproximativ 2 secunde.

•

Dacă telefonul dvs. suportă apelarea vocală, consultaţi “Caracteristici handsfree” de la pagina 16 şi instrucţiunile telefonului.

•

Când este activată funcţia mut, un ton jos se aude la fiecare 60 de secunde.

Butoanele de control ale
căştii stereo
Pentru ascultare stereo, dispozitivul dvs. Bluetooth trebuie să suporte
profilul Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Profilul
A2DP defineşte modul în care dispozitivele Bluetooth transmit sunet la
calitate stereo de la unul la altul. De exemplu, muzica transmisă de la un
telefon mobil la o cască wireless.
Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth suportă şi profilul Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP), puteţi utiliza casca pentru a controla redarea
muzicii. De exemplu, puteţi utiliza funcţii precum pauză, stop, melodia
următoare/anterioară şi butoanele pentru volum. Dacă dispozitivul dvs. nu
acceptă profilul AVRCP, atunci trebuie să folosiţi butoanele de pe dispozitiv
pentru a controla redarea muzicii.

Plantronics Voyager 855

13

RO Roumanian

Butoanele de control ale căştii
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Butoanele de control ale
căştii stereo
1. Verificaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului dvs. Bluetooth pentru a
determina dacă dispozitivul acceptă profilurile A2DP şi AVRCP.
. Împerecheaţi dispozitivul Bluetooth cu casca dvs. Consultaţi “Împerecherea” la
pagina 6 pentru detalii.
. Deschideţi playerul muzical al dispozitivului dvs. Bluetooth.
. Executaţi una dintre următoarele acţiuni:
Acţiune

Paşi

Redare/Pauză muzică

Apăsaţi butonul mut.

Reglare volum

Apăsaţi butonul pentru volum în sus sau în
jos pentru a regla nivelul volumului.

Melodia următoare

Apăsaţi şi menţineţi butonul pentru volum
în sus timp de aproximativ 2 secunde până
auziţi un ton care indică faptul că melodia a
fost schimbată.
Pentru a derula repede înainte prin melodii,
apăsaţi şi menţineţi butonul pentru volum
în sus.

Melodia anterioară

Apăsaţi şi menţineţi butonul pentru volum
în jos timp de aproximativ 2 secunde până
auziţi un ton care indică faptul că melodia a
fost schimbată.
Pentru a derula repede înapoi prin melodii,
apăsaţi şi menţineţi butonul pentru volum
în jos.

Preluarea unui apel în timpul
ascultării muzicii

Apăsaţi butonul pentru controlul apelurilor
sau glisaţi boomul în poziţia deschisă.
NOTĂ: Când primiţi un apel, muzica este
întreruptă şi telefonul sună în cască. Când
încheiaţi apelul, muzica este reluată.

Respingerea unui apel în timpul
ascultării muzicii

14

Apăsaţi butonul de control al apelurilor timp
de 2 secunde.
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Indicatori
Acţiune

Led

Ton

Încărcarea

Aprins roşu

Fără

Încărcare completă

Fără

Fără

Baterie descărcată

Luminează roşu intermitent de
3 ori. la 10 secunde

3 tonuri înalte
la 10 secunde

Împerecherea

Luminează roşu şi albastru
intermitent

1 ton jos

Împerecheat

Luminează albastru intermitent

1 ton jos

Pornire

Luminează albastru continuu
2 secunde

Tonuri ascendente

Standby

Fără

Fără

Primire apel

3 clipiri albastre la fiecare
2 secunde

3 tonuri joase
la fiecare 2 secunde

Apel în curs

1 clipire albastră la fiecare
2 secunde

Fără

Apel ratat

3 clipiri purpurii la 10 secunde

Fără

În afara zonei de
acoperire

Fără

1 ton înalt

În zona de acoperire

Fără

1 ton jos

Activarea modului mut

Fără

1 ton jos-înalt

Modul mut este activ

Fără

1 ton jos la fiecare 60
de secunde

Dezactivare mod mut

Fără

1 ton înalt/jos

Oprire

Aprins roşu 4 secunde

Tonuri descendente

NOTĂ: Pentru a dezactiva indicatorul de conectare, consultaţi “Butoanele de control
ale căştii” de la pagina 12.

Zonă de acoperire
Pentru a păstra o conexiune, ţineţi casca la 10 metri distanţă de
dispozitivul cu Bluetooth. Dacă există obstacole între cască şi dispozitiv ar
putea apărea interferenţe. Pentru performanţe optime, purtaţi telefonul şi
casca pe aceeaşi parte a corpului.
Dacă ieşiţi din zona de acoperire, calitatea sunetului scade. Când distanţa
creşte şi se pierde conexiunea, veţi auzi un ton înalt în cască. Casca
încearcă timp de 30 de secunde să se reconecteze la dispozitiv. Dacă
reveniţi în zona de acoperire, puteţi să reconectaţi casca manual, prin
apăsarea butonului de control al apelurilor.
NOTĂ: Calitatea sunetului depinde de dispozitivul cu care este împerecheată casca.

Plantronics Voyager 855
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Caracteristici hands-free
Dacă telefonul şi furnizorul de servicii wireless acceptă caracteristici
hands-free, puteţi utiliza următoarele funcţii:
Acţiune

Paşi

Reapelarea ultimului
număr apelat

Faceţi dublu clic pe butonul de control al apelurilor.
După a doua apăsare, veţi auzi 2 tonuri joase.

Apelarea vocală

Când casca este pornită, apăsaţi şi menţineţi
apăsat timp de 2 secunde butonul de control al
apelurilor, până când auziţi un ton jos.

Respingerea unui apel

Când casca sună, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp
de 2 secunde butonul de control al apelurilor, până
când auziţi un ton jos lung.

Caracteristici suplimentare
Acţiune

Paşi

Transferul unui apel de
la cască la telefon

În timpul unui apel, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul pentru controlul apelurilor până când auziţi
un ton lung.

Transferul unui apel de
la telefon la cască

În timpul unui apel, apăsaţi şi eliberaţi rapid
butonul de control al apelurilor. Veţi auzi un ton jos.

Activarea/Dezactivarea
indicatoarelor de
conectare

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul mut timp de 2
secunde. Casca va clipi albastru de 4 ori. Repetaţi
acţiunea pentru a activa indicatorii de conectare.
Casca va clipi albastru de 2 ori.

Ascultarea muzicii

•
•

•

Apăsaţi butonul mut pentru a reda sau întrerupe
muzica transmisă.
Apăsaţi şi menţineţi butonul pentru volum în sus
timp de aproximativ 2 secunde pentru a trece la
melodia următoare.
Apăsaţi şi menţineţi butonul pentru volum în jos
timp de aproximativ 2 secunde pentru a trece la
melodia anterioară.

NOTE:
•

Pentru a asculta muzică stereo în cască, dispozitivul dvs. Bluetooth trebuie să
accepte profilul Bluetooth AD2P.

•

Pentru a controla redarea muzicii, dispozitivul dvs. Bluetooth trebuie să suporte
şi profilul Bluetooth AVRCP.

•

Când indicatorul de conectare este dezactivat, alte indicatoare, cum ar fi cele
pentru descărcarea bateriei sau apel pierdut, funcţionează încă.

16
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Accesoriile opţionale
Disponibile pentru achiziţionare

76777-01
Încărcător de voiaj

76772-02
Încărcător CA 100-240 V

76774-01
Cablu stereo

76775-01
Suport auricular pentru
stabilizare (M/L)
77069-01
Suportul auricular pentru
stabilizare (S)

76776-01
Seturi de măciulii de schimb
(S, M, L)

76016-01
Cablu de încărcare USB

Pentru comenzi, contactaţi furnizorul Plantronics sau vizitaţi
www.plantronics.com.

Plantronics Voyager 855
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Depanarea
Problemă

Soluţie

Căştile nu
funcţionează cu
telefonul meu.

Casca trebuie să fie încărcată complet.
Casca trebuie să fie împerecheată cu telefonul pe care încercaţi să-l
utilizaţi.
Casca nu se află în modul de împerechere în timpul efectuării selecţiilor în
meniul telefonului. Consultaţi secţiunea “Împerecherea”, la pagina 6.
Pe telefonul mobil s-au efectuat selecţii incorecte în meniu. Consultaţi
secţiunea “Împerecherea”, la pagina 6.

Telefonul dvs. nu a
localizat casca.

Opriţi şi porniţi casca şi telefonul şi repetaţi procesul de împerechere,
descris la pagina 6.

Nu am putut să
introduc parola.

Opriţi şi porniţi casca şi telefonul şi repetaţi procesul de împerechere,
descris la pagina 6.

Nu aud
interlocutorul/
tonul.

Casca nu este pornită. Apăsaţi butonul de control al apelurilor timp de
2 secunde până când auziţi un semnal sonor sau vedeţi indicatorul luminând
albastru.
Casca se află în afara razei de acţiune. Mutaţi casca mai aproape de telefon
sau de dispozitivul Bluetooth. Consultaţi secţiunea “Zonă de acoperire” de
la pagina 15.
Bateria căştii este descărcată. Încărcaţi bateria cu ajutorul încărcătorului CA.
Consultaţi secţiunea “Încărcarea”, la pagina 5.
Volumul din cască este prea scăzut. Apăsaţi butonul de creştere a volumului
pentru a creşte nivelul sunetului din căşti.
Asiguraţi-vă că măciulia pentru ureche se potriveşte bine. Consultaţi
“Montarea corectă” de la pagina 9.

Calitatea sunetului
este slabă.

Asiguraţi-vă că măciulia este bine etanşată pe ureche. Consultaţi
“Montarea corectă” de la pagina 9.

Nu pot auzi
muzica.

Pentru ascultare stereo, dispozitivul dvs. Bluetooth trebuie să suporte
profilul Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Profilul
A2DP defineşte modul în care dispozitivele Bluetooth transmit sunet la
calitate stereo de la unul la altul. De exemplu, muzica transmisă de la un
telefon mobil la o cască wireless.

Interlocutorii nu
mă pot auzi.

Funcţia Mut este activată. Apăsaţi butonul mut.

Măciuliile pentru
ureche nu se
potrivesc în
urechea mea.

Încercaţi o măciulie cu altă dimensiune. Consultaţi “Montarea corectă”
de la pagina 9.

Casca se află în afara razei de acţiune. Mutaţi casca mai aproape de telefon
sau de dispozitivul Bluetooth. Consultaţi secţiunea “Zonă de acoperire” de
la pagina 15.

Scoateţi măciulia pentru ureche de pe cască şi apoi spălaţi măciulia în
apă caldă cu săpun. După ce se usucă complet, puneţi măciulia la loc pe
cască.

Casca îmi cade din Utilizaţi suportul auricular pentru stabilizare pentru o susţinere laterală mai
ureche.
bună. Consultaţi “Utilizaţi suportul auriculare pentru stabilizare” de la pagina
11.
Încercaţi o măciulie cu altă dimensiune. Pentru o bună potrivire, măciulia
pentru ureche trebuie să se fixeze etanş. Când măciulia pentru ureche se
potriveşte bine, trebuie să simţiţi o mică rezistenţă atunci când scoateţi
casca din ureche. Consultaţi pagina 9 pentru instrucţiuni referitoare la
alegerea măciuliei pentru ureche.
Măciulia pentru
ureche trebuie
curăţată.
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Scoateţi măciulia pentru ureche de pe cască, spălaţi-o în apă caldă cu
săpun şi uscaţi-o bine. După ce se usucă complet, puneţi măciulia la loc
pe cască.

Plantronics Voyager 855

Durată convorbire*

bateria permite maxim 7 ore

Durată ascultare stereo

bateria permite maxim 6ore

Durată standby*

maxim 160 ore

Zonă de acoperire

maxim 10 metri

Greutate cască

11 grame

RO Roumanian

Specificaţiile produsului

Greutate cască împreună 15 grame
cu cablul stereo
Tip baterie

Litiu ion

Durată încărcare

3 ore pentru încărcare completă

Versiune

Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Profiluri Bluetooth:

•

Profil cască (HSP) pentru vorbirea la telefon

•

Profil hands-free (HFP) pentru vorbirea la telefon
şi accesarea funcţiilor telefonului.

•

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
pentru recepţia conţinutului audio de înaltă
calitate.

•

Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
pentru operarea dispozitivelor audio/video.

* Performanţele depind de baterie şi pot varia de la un dispozitiv la altul.

Asistenţă tehnică
Centrul de asistenţă tehnică Plantronics (TAC) este pregătit să vă acorde
asistenţă. Accesaţi site-ul nostru Web la adresa www.plantronics.com/support.

Plantronics Voyager 855
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