FLEX memo & FLEX go
• På kontoret • I bilen • Hemma

Ny Version
FLEX easy ha
uppdaterats r
!

Mjukt och
flexibelt mothåll

Inspelning av samtal och memo

Vind- och bullerdämpande mikrofon
Fullt justerbar mikrofonbom av svanhalstyp

Inbyggt minne med plats för upp till 250
inspelningar (totalt max 12 minuter).

FLEX memo

FLEX go

Bluetooth komfortheadset med inspelning

FLEX go - allround bluetooth komfortheadset

FLEX memo har dedicerade knappar för in- och uppspelning samt en radera-knapp för att ta bort avlyssnade
meddelanden.

På kontoret - ett headset minimerar risken att utsättas

FLEX memo är ett nytt Bluetooth-headset med inspelningsfunktion. Perfekt om du är på språng och behöver
göra en minnesanteckning, komma ihåg ett telefonnummer eller vill spara en konversation.

Headsetet är baserat på Bluetooth-specifikation
V2.1+EDR och har även stöd för multipoint (anslut två
mobiler eller mobil/dator samtidigt).

Upp till 15 timmars bekväm mobil kommunikation - med
båda händerna fria till annat och minskad risk för belastningsskador. FLEX go är baserat på lovordade FLEX easy
med en rad uppdateringar på både in- och utsida.
för belastningsskador och skadlig strålning, samtidigt
som både komfort och produktivitet förbättras. Pratar du
mycket i mobiltelefonen bör du unna dig ett bra headset.

I bilen - att hålla i en telefonlur samtidigt som man kör bil
är fortfarande lagligt, men inte vidare smart. FLEX go har
bullerdämpad mikrofon och billaddaren är inkluderad i
priset.

Hemma - många har inte längre ett fast telefonabonne-

mang utan sköter alla samtal med mobilen. Eller så jobbar
du kanske hemifrån emellanåt. Oavsett vilket passar FLEX
go perfekt för dig som pratar mycket i mobiltelefonen.

Produkt
FLEX memo
FLEX go
FLEX easy

Taltid
13 tim
15 tim
8 tim

Standby
100 tim
250 tim
250 tim

Bluetooth
V2.1+EDR
V2.1
V 2.0

Bullerdämpning
Ja
Ja
Ja

Extrafunktioner
Inspelning, multipoint
Multipoint
-

Ingående laddare		
Rese, USB & Billaddare
Rese, USB & Biladdare
Rese, USB & Billaddare

FLEXheadset.se
info@ild.nu
+46 40 45 35 45

