
Ražotājs: Jabra 

Modelis: TALK 5 

Produkta Kods: 100-92046900-60 

• Viegli uzliekams, uzvelc un lieto pieejamsjoties no rokas 

• Atraktīvs dizains 

• Tīra skaņa ar skaņas uzlabojuma tehnoloģijām 

• Multiuse ™ - nodrošināts divu iekārtu Bluetooth® savienojuma laiks 

• Līdz pat 6 stundām sartunas laika un 8 stundām gaidīšanas laika darbības 

nodrosinajums 

• Automātiska skaļuma regulēšanas funkcija, kas ir šī režīma atšķirība 

• SAVIETOJAMS AR VISIEM MOBĪLAJIEM TELEFONIEM KAS ATBALSTA BLUETOOTH 

TEHNOLOĢIJU 

Vairāk informācijas ražotāja mājas lapā šeit: https://www.emea.jabra.com/bluetooth-

headsets/jabra-talk-5 

Tehniskie parametri un specifikācija: 

Viegli izmantot 

Talk 5 ir intuitīvs dizains, kas vienkāršo savienošanu pārī ar tālruni un vienkāršu zvanu 

veikšanu un saņemšanu. Nēsājiet ar auss āķi vai bez tā, lai tas būtu ērti. 

Ilgstoši bezvadu zvani 

Izmantojiet līdz pat 11 stundām ilgu akumulatora enerģiju un pilnībā izmantojiet savu 

aizņemto grafiku un veiciet uzticamus bezvadu Bluetooth zvanus visas dienas garumā ar 

vienu uzlādi. 

Audio 

• Mikrofona tips 1 x daudzvirzienu ECM 

• Runājiet 13 mm dinamisks skaļrunis 

• Mikrofona frekvenču diapazons 100 Hz līdz 8 kHz 

• Mikrofona jutība -42 dBV/Pa 

• Skaļruņu frekvenču diapazons 300 Hz līdz 3,4 kHz 

Lietošanas ērtums  

• Ierīces pārī Līdz 8, savienots ar diviem vienlaikus (MultiUse ™) 

• Valkāšanas stils Ausīs valkāšanas stils (ar ausu āķi) 

Akumulators 

• Sarunulaiks Līdz 11 stundām 

https://www.emea.jabra.com/bluetooth-headsets/jabra-talk-5
https://www.emea.jabra.com/bluetooth-headsets/jabra-talk-5


• Uzlādes laiks Aptuveni 2 stundas 

• Gaidīšanas laiks Līdz 10 dienām 

Savienojamība 

• Bluetooth® atbilstība, Bluetooth® 2.1 

• Bezvadu diapazons Līdz 33 pēdām / 10 metriem 

• Bluetooth pāru saraksts Līdz 8 ierīcēm 

Vispārīgi 

• Austiņu izmēri (L x W x H), 54,3 x 16,3 x 25,5 mm (2,1 x 0,6 x 1 collas) 

• Kastes saturs, Jabra Talk 5 austiņas - Micro USB kabelis - 1 austiņa - 1 ausu āķis - Īsā 

lietošanas pamācība - Garantijas un brīdinājuma lapiņas 

• Austiņu svars, 9,7 grami (0,34 unces) 

• Garantija, 1 gadu ierobežota garantija 

• Darbības temperatūra, 0 ° līdz + 45 ° C (32 ° F līdz 113 ° F) 

Ražotāja notekta garantija: 12 mēneši 

  

CE marķējums ir izstrādājuma ražotāja paziņojums, ka produkts atbilst tam 

piemērojamam Eiropas Komisijas direktīvu prasībām. 


