
BLIJF EENVOUDIG VERBONDEN EN BEL HANDSFREE PROFITEER VAN HOOGWAARDIGE OPTIES

ML20™ M25™ M55™ Marque 2™ M1100™ Savor™ Voyager Legend™

Doelgroep:
Novice headsetgebruikers op zoek naar 
eenvoud. Zij willen zich aan de wet houden 
in de auto, maar ook de voordelen van 
handsfree bellen benutten. 

Doelgroep:
Headsetgebruikers op zoek naar gemak. 
Zij willen een eenvoudige afstemming en 
vertrouwen op mobiele technologie om 
onderweg voor zaken of privé bereikbaar 
te zijn.

Doelgroep:
Headsetgebruikers op zoek naar maximaal 
gemak. Zij willen een eenvoudige 
afstemming en vertrouwen op mobiele 
technologie om onderweg voor zaken of 
privé bereikbaar te zijn.

Doelgroep:
Mobile professionals op zoek naar ideale 
producten die niet alleen hun leven 
makkelijker maken, maar ook hun manier 
van communiceren verbeteren.

Doelgroep:
Mobiele professionals die hun smartphones 
willen kunnen bedienen met hun stem.

Doelgroep:
Mobile professionals die veelvuldig 
gebruikmaken van headsets om in contact 
te blijven onderweg en hoge eisen stellen 
aan kwaliteit. 

Voordelen van het product:
•  Noise-cancelling microfoon reduceert 

achtergrondgeluid, voor uitmuntende 
geluidskwaliteit en optimaal draagcomfort

•  WindSmart®-technologie onderdrukt 
storende buitengeluiden

•  Tot 11 uur gesprekstijd voor meer praten 
en minder opladen

•  Aan-uitschakelaar verlengt de levensduur 
van de batterij

•  Batterijniveau van de headset wordt 
weergegeven op iPhone scherm

•  Automatisch gefluisterde meldingen voor 
gesprekstijd, volume, verbinding en meer

•  Comfortabel en geschikt voor beide oren
•  Geschikt voor Bluetooth®-telefoons

Voordelen van het product:
•  DeepSleep™-modus verlengt de levensduur 

van de batterij tot max. 5 maanden
•  Muziek streamen, podcasts, internetradio 

en GPS-aanwijzingen beluisteren en meer
•  Gefluisterde meldingen informeren u 

over resterende gesprekstijd, batterij-
niveau en meer

•  Vermindert ruis, wind en echo tijdens 
gesprekken

•  Verbetert spraakhelderheid bij 
smartphones met breedband

•  Past comfortabel in het linker- of 
rechteroor dankzij het superzachte 
geldopje

•  Snel een verbinding tot stand brengen, een 
interactieve handleiding bekijken en veel 
meer dankzij de  MyHeadset™-app 

•  Batterijniveau zichtbaar op telefoonscherm

Voordelen van het product:
•  DeepSleep™-modus verlengt de levens-

duur van de batterij tot max. 5 maanden
•  Muziek streamen, podcasts, internetradio 

en GPS-aanwijzingen beluisteren en meer
•  Oproepen beantwoorden zonder op een 

knop te drukken; zeg gewoon “Answer”
•  Gefluisterde meldingen informeren u 

over resterende gesprekstijd, batterij-
niveau en meer

•  Vermindert ruis, wind en echo tijdens 
gesprekken

•  Verbetert spraakhelderheid bij 
smartphones met breedband

•  Past comfortabel in het linker- of 
rechteroor dankzij het superzachte 
geldopje

•  Snel een verbinding tot stand brengen, een 
interactieve handleiding bekijken en veel 
meer dankzij de MyHeadset™-app 

•  Batterijniveau zichtbaar op telefoonscherm

Voordelen van het product:
•  De energiebesparende DeepSleep™-modus 

verlengt de levensduur van de batterij en 
zorgt ervoor dat de headset altijd klaar 
voor gebruik is

•  De 2-in-1 oplaadkabel met auto-oplader 
laadt uw headset en telefoon tegelijkertijd 
via uw computer of in uw auto op

•  U kunt als u wordt gebeld simpelweg 
“Answer” of “Ignore” zeggen

•  Het gel-oordopje met universele pasvorm 
is geschikt voor ieder oor

•  U kunt met uw headset naar muziek, films, 
internetradio, en GPS luisteren

•  Gebruik de MyHeadset-app om meer te 
weten te komen over de functies van de 
Marque 2 – neem memo’s op en deel ze, 
voer een geluidscontrole uit voor een 
gesprek, of ontdek audio streamen

•  Batterijniveau zichtbaar op telefoonscherm

Voordelen van het product:
•  Handige spraakopdrachten om uw 

headset te bedienen*
•  Vocalyst™-service voor onder andere het 

beluisteren van e-mails en het sturen van 
voicemails (alleen West EURO SKU)

•  3 microfoons zorgen voor superieure 
geluidskwaliteit

•  AudioIQ™3 en DSP reduceren het 
achtergrondgeluid

•  Streamt muziek, podcasts, GPS-
aanwijzingen en meer

•  Gefluisterde meldingen voor gespreks-tijd, 
volume, verbinding en meer

•  Aan-uitschakelaar verlengt de levensduur 
van de batterij

•  Batterijniveau op het scherm 

*EN/FR/DE/ES

Voordelen van het product:
•  Smart Sensor™-technologie schakelt oproepen 

door naar uw telefoon of headset, pauzeert 
muziek bij binnenkomende oproepen en laat u 
oproepen beantwoorden door de headset op 
uw oor te plaatsen

•  Met meerdere microfoons wordt uw stem 
geoptimaliseerd en wordt ruis, veroorzaakt 
door wind, bewegingen en 
achtergrondgeluiden, geminimaliseerd

•  Tik op de knop voor spraakopdrachten en 
controleer het batterijniveau of de 
verbindingsstatus, of bel Vocalyst® om naar 
e-mails, nieuwsberichten en meer te luisteren

•  De naam van de beller wordt aangekondigd 
(PBAP) waarna u “Answer” kunt zeggen om de 
oproep te beantwoorden of “Ignore” om deze 
te weigeren

•  Eenvoudige toegang en bediening met aparte 
knoppen voor in-/uitschakelen, mutefunctie 
en volume

•  Oplaadkabel is uitgerust met een magnetische 
bevestiging

•  Batterijniveau op het scherm
•  Dankzij het stabiele, op comfort geteste 

ontwerp vergeet u zelfs dat u de headset draagt

Technische gegevens en productinformatie

DSP DSP DSP

app voor Android + iPhone app voor Android + iPhone app voor Android + iPhone Alleen West EURO SKU app voor Android + iPhone
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Inclusief: Bluetooth®-headset, 220 V-lader, 
gebruikersinstructies

Inclusief: Bluetooth-headset, 220 V-lader, 
gebruikersinstructies

Inclusief: Bluetooth-headset, 
USB-oplaadkabel, auto-oplader, 
gebruikersinstructies

Inclusief: Bluetooth-headset, 2-in-1 
USB-oplaadkabel, auto-oplader, 
gebruikersinstructies

Inclusief: Bluetooth headset, 220 V-lader, 
USB-kabel, siliconen oordopjes, optioneel 
oorhaakje , gebruikersinstructies

Inclusief: Bluetooth-headset, magnetische 
USB-oplaadkabel, auto-oplader, 220 
V-lader, oordopjes, gebruikersinstructies

iPhone  
only

WindSmart
Batterijniveau zichtbaar 
op Android™ en iPhone

DeepSleep Gesproken batterij informatieMultipointA2DP-stereomicrofoonTechnologische kenmerken: Mute
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http://www.plantronics.com/nl/category/mobile
http://www.plantronics.com/nl/product/m25
http://www.plantronics.com/nl/product/m55
http://www.plantronics.com/nl/product/m165
http://www.plantronics.com/nl/product/savor-m1100
http://www.plantronics.com/nl/product/voyager-legend

