Komfort, helt enkelt

Mobila anknytningar ger oss en ny frihet att jobba
där vi finns. Med FLEX bizz kommer nu också
ergonomin in i bilden. Bizz är ett riktigt bekvämt
headset som enkelt kopplas samman med mobilen eller datorn utan sladdar. Fantastisk komfort
och bästa tänkbara komponenter ger en oöverträffad ljudkvalitet och frihet.

bizz | bizz duo

Oöverträffad Komfort för din mobila anknytning
med upp till 15 timmar taltid

bizz douo!
Nyhet september 2012

Smart teknik

FLEX bizz är baserat på Bluetooth®version 2.1+EDR, som bland annat
ger lägre strömförbrukning och en
förbättrad koppling mellan enheterna.

•
•

Användarvänligt

Dedicerade knappar för volym upp,
volym ned och sekretess gör det
enkelt att använda headsetet.

•

•
Funktioner

• Bullerdämpande mikrofon
• Rent och kristallklart ljud
• Upp till hela 15 timmars taltid
• Upp till 200 timmar standby
• Bluetooth 2.1+EDR för alla mobiltelefoner
• Bordsladdare och billaddare ingår
• Dedicerade volym- och sekretessknappar
• Väger bara ca 55 gram (mono)

Smart bordsladdare
Ingår i priset. Sätt
headsetet i laddaren
över natten så är
det fulladdat då du
behöver det. Enklare
kan det inte bli. LEDindikatorer visar
aktuell laddstatus.

•

FLEX bizz
En ny känsla av frihet för dig som
har mobilen som arbetsredskap.
Klart och tydligt ljud och effektivt
bullerdämpande mikrofon ger ett
headset som passar i alla miljöer.
Bizz är så bekvämt att många använder det även i bilen på affärsresan.
Dubbla laddare ingår

FLEX bizz duo
Dubbla hörkapslar stänger
effektivt ute omgivningljud och
ger tillsammans med bullerdämpande mikrofon en oöverträffad
samtalskvalitet i öppna kontorslandskap.

Tillbehör

Lättåtkomliga volymkontroller och
svara/lägg på-knapp. Tydlig LEDindikator visar aktuell status.

•

Mycket hög komfort
med mjukt flexibelt
mothåll och låg vikt.
Full justerbar huvudbåge och mikrofonbom. Headsetet kan
bäras över valfritt öra.
Bullerdämpande
mikrofonkonstruktion
ger förbättrad samtalskvalitet
Lång taltid, hela 15
timmar mellan laddningarna.
Utbytbara öronkuddar medföljer. Välj
mellan läderimitation
eller luftig foam.
Kan kompletteras
med USB-dongel
för datorn, eller
köras mot befintlig
Bluetooth-enhet i din
PC/Mac.

Sekretessknappen är smart placerad på mikrofonbommen. Hela
bommen kan svängas runt 270
grader vilket gör att headsetet kan
bäras över vänster eller höger öra.
Bluetooth version 2.1+EDR

Både Bords- och
billaddaren ingår!

Reseladdare som alternativ
till bordsladdaren.

Klass 2, upp till 10 meters räckvidd
Stöder Headset/Handsfree profilerna
Kompatibel med de allra flesta moderna Bluetooth-mobiler på marknaden
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