FLEX bizz och FLEX easy
Trådlös komfort för mobiltelefonen

FLEX bizz

FLEX easy
Artikel 4605

Artikel 4635

FLEX bizz- för det mobilbaserade kontoret

FLEX easy - allroundlösningen

Det mobilbaserade kontoret ger oss en helt ny frihet att
jobba där vi är. Med FLEX bizz kommer nu äntligen ergonomin in i bilden. Det här är ett riktigt bekvämt headset
som enkelt kopplas samman med mobilen utan sladdar och
krångel. Elegant laddställ i bordsmodell ingår.

FLEX easy ger dig upp till 8 timmars riktigt bekväm mobil
kommunikation - med båda händerna fria till annat och
minskad risk att utsättas för belastningsskador eller strålning.
FLEX easy fungerar lika bra i bilen som på kontoret eller ute
på språng. Billaddare medföljer.

▶ Upp till ca 15 tim taltid, Mer än 96 tim standby
Upp till ca 8 tim taltid, upp till 250 tim standby ◀
▶ Ca 10 meter räckvidd (Bluetooth Klass 2)
Ca 10 meter räckvidd (Bluetooth Klass 2) ◀
▶ Bullerdämpande mikrofon
Bullerdämpande mikrofon ◀
▶ Laddställ i bordsmodell ingår
rese- usb och billaddare ingår ◀
▶ Volymkontroller, Svarsknapp, Sekretessknapp
Volymkontroll, Svarsknapp ◀
Snabbval
▶ Mycket hög ljudkvalitet
Mycket hög ljudkvalitet ◀
▶ LED-indikatorer
LED-indikator ◀
Är du stationerad på kontoret
▶ Lättviktskonstruktion
Lättviktskonstruktion
◀
och ringer mycket med mobilen?

Välj FLEX bizz
▶ Bluetooth version 2.1+EDR
▶ Vikt endast ca 55 gram
▶ Point to multipoint teknologi
▶ Headset/Handset profilerna
▶ Utbytbar öronkudde i läderimitation eller foam
▶ Kan bäras över vänster eller höger öra
▶ Nätt mikrofonbom med sekretessknapp
▶ Mjukt och följsamt mothåll på huvudbågen

Är du mer på språng, ofta i bilen
eller kanske ute efter en något
enklare och billigare lösning?
Välj FLEX easy

Bluetooth version 2.0+EDR ◀
Vikt endast ca 41 gram ◀
point to point teknologi ◀
Headset/Handset profilerna ◀
Mjuk öronkudde i läderimitation ◀
Kan bäras över vänster eller höger öra ◀
Böjbar mikrofonbom med vindskydd ◀

Båda modellerna uppfyller alla CE-och RoHS-krav.
Headseten är kompatibla med i stort sett alla nyare Bluetooth-mobiler med stöd för headset/handsfree-profilerna.
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