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Plantronicsin BackBeat -valikoima kasvaa – nyt saatavilla myös BackBeat PRO 
5100 ja BackBeat FIT 3200 true wireless -nappikuulokkeet 
 
Plantronics Inc.:n (ent. Plantronics ja Polycom) true wireless -nappikuulokkeiden seuraava sukupolvi täyttää 
yhä useampien kuluttajien tarpeet. BackBeat PRO 5100 ja BackBeat FIT 3200 langattomat nappikuulokkeet 
tarjoavat laatua ja mukavuutta heille, jotka liikkuvat tai urheilevat paljon sekä heille, jotka käyttävät 
nappikuulokkeita työssään.  
 
Polyn palkittu BackBeat -tuotesarja laajenee vastaamaan käyttäjiensä erilaisia tarpeita. Valikoima sisältää nyt 
käyttötavoiltaan erilaisia, true wireless -nappikuulokkeita, joita voit käyttää vaikka koko päivän. Polyn uusimmat 
tuotelanseeraukset tarjoavat käyttäjille täysin uudet true wireless -vaihtoehdot: BackBeat PRO 5100, BackBeat FIT 
3200 sekä BackBeat FIT 3150 – uusien BackBeat FIT 6100 pantakuulokkeiden lisäksi.  
 
Backbeat -tuoteperhe tarjoaa Plantronicsin legendaarisen äänenlaadun lisäksi luotettavan liitettävyyden sekä 
innovatiivista teknologiaa - äärimmäistä mukavuutta, kestävyyttä ja akun pitkää käyttöaikaa unohtamatta. Voit käyttää 
kuulokkeita urheillessa, kuunnella erilaisia sisältöjä aamusta iltaan tai hoitaa niiden avulla puhelusi. BackBeat -
kuulokkeet on suunniteltu vastaamaan päiväsi erilaisiin tarpeisiin.  
 
“Frost & Sullivanin tutkimuksen mukaan true wireless -kuulokkeiden markkina on valmis voimakkaaseen kasvuun, 
jonka moottorina toimivat sekä valinnanvaran kasvu että käyttäjien lisääntyvä liikkuvuus”, sanoo Frost & Sullivanin 
Vice President of Mobile and Wireless Research Brent Iadarola. “Yhdistämällä älykkäästi älypuhelinten 
ominaisuuksia, kuten ääniaktivoinnin sekä kustomoitavat komennot, Plantronics tarjoaa valikoiman tuotekohtaisia 
erottumistekijöitä, jotka pärjäävät upeasti aidosti langattomien kuulokkeiden markkinoilla.” 
 
Plantronicsin true wireless -nappikuulokkeet ovat äärimmäisen kevyitä ja jokaisen parin mukana tulee kompakti 
lataus- ja säilytysrasia, joka on näppärä tapa varmistaa akun riittävyys myös tien päällä. BackBeat -sovelluksen 
kautta toimiva “My Tap” -toiminto taas tarjoaa mahdollisuuden kustomoida komennot kaikissa true wireless -
tuotteissa. Käyttäjä voi napsauttaa päälle suosikkisoittolistansa, käynnistää ajastimen ja intervalliharjoittelun yhdellä 
napin painalluksella. True wireless -tuotteiden tuorein valikoima sisältää: 
 

● BackBeat PRO 5100: Ensimmäinen true wireless -lisäys palkittuun BackBeat PRO -tuotesarjaan. BackBeat 
PRO 5100 korvanapit ovat pienimmät ja kevyimmät true wireless -tuotteet jotka Poly on koskaan 
lanseerannut. Ne on suunniteltu liikkuville ihmisille ja etenkin heille, joille yhteydet ja tehokkuus ovat arjessa 
tärkeitä eikä ylimääräisille laitteille ole tilaa. BackBeat PRO 5100 tarjoaa vaikuttavan stereoäänen lisäksi 
korkeatasoiset ja selkeät puhelut sekä tyylikkään ja hienovaraisen muotoilun. BackBeat PRO on suunniteltu 
sekä viestintää että viihdettä varten: neljä melunvaimennusmikrofonia, ainutlaatuinen WindSmart -
teknologia, joka häivyttää taustaäänet sekä huippumukavat melua eristävät korvakappaleet, jokaisen 
kuulokkeen akunkesto on jopa 6,5 tuntia sekä lisäksi 13 tuntia virtaa kannettavasta latausrasiasta. 

 
● BackBeat FIT 3200: BackBeat FIT 3200 tarjoaa kuntoiluun panostaville, true wireless -urheilukuulokkeista 

kiinnostuneille käyttäjille maksimaalista vakautta ja suorastaan upottavan kuuntelukokemuksen niin salilla 
kuin sen ulkopuolella. Tämän mahdollistavat ääntä eristävät korvakappaleet. BackBeat FIT 3200 sopii 
parhaiten urheilijoille, jotka tahtovat kevyen sekä hienkestävän mallin. BackBeat FIT 3200 on IP57-
luokituksen mukaisesti vedenkestävä ja korvasangat ovat erittäin varmat. Korvakappaleita on saatavana 
kolmessa eri koossa. Awareness -asetus antaa käyttäjällä mahdollisuuden kuulla halutessaan myös 
ympäristön äänet. Kummankin kuulokkeen akun kesto on jopa kahdeksan tuntia sekä lisäksi 16 tunnin 
jatkoaika latausrasiaa käyttämällä.   
 

● BackBeat FIT 3150: BackBeat FIT 3100:n seuraaja, BackBeat FIT 3150 on suunniteltu ulkoilmaurheilijoita 
ja etenkin city-juoksijoita ajatellen. BlackBeat FIT 3150 on hienkestävä ja IP57-luokituksen mukaisesti 
vedenkestävä äärimmäisiäkin sääolosuhteita varten, se sisältää Always Aware™korvakappaleet, jotka 
päästävät läpi ambienssiäänet turvallisen treenaamisen takaamiseksi sekä lisätoimintoja, jotka voidaan 
aktivoida korvanapin ohjaimista. BackBeat FIT 3150 korvanapit sekä latausrasia sisältävät riittävästi virtaa 
koko viikon treenejä varten -– yhteensä jopa 24 tuntia.  



 
 

 

True wireless -kuuloketeknologian kasvavan kysynnän lisäksi Plantronicsin toteuttaman tutkimuksen mukaan 65 
prosenttia kuluttajista kantaa mukanaan yhtä headsettiä urheilua varten ja käyttää sitä myös muissa aktiviteeteissaan 
päivän aikana. Plantronics ymmärtää joidenkin käyttäjien etsivän yhtä headsettiä kaikkiin päivän tarpeisiinsa. 
kuntosali mukaan lukien, ja siksi viimeisin pantamalli sisältää: 

● BackBeat FIT 6100: Motivoituneille urheilijoille, joille toimivuus yli lajirajojen on tärkeää. BackBeat FIT 6100 
pantamallin kuulokkeet on muokattu urheilua varten, mutta suunniteltu elämää varten. Säädettävässä sport-
fit otsanauhassa on IPX5-luokituksen mukainen veden- ja hienkestävä suunnittelu, 40 mm kulmaohjaimet, 
äänieristävät kuulokkeet ja Awareness -asetus sekä jopa 24 tunnin akun kesto.   

 
“Olemme poimineet palkitun BackBeat -tuotesarjamme uniikeimmat ominaisuudet ja yhdistäneet ne kuluttajien 
jatkuvan true wireless -liitettävyyden tarpeeseen”, sanoo Polyn VP ja General Manager Tanguy Leborgne. “Työn ja 
muun elämän rajat hämärtyvät. Tunnistan hyvin tarpeen voida vastata puhelimeen koska tahansa ja milloin tahansa – 
oli se sitten vaikka lenkillä!” 
 
Kuluttajat ympäri maailman voivat valita Plantronicsin viimeisimmästä kuulokevalikoimasta tuotteen, joka sopii juuri 
heidän tyyliinsä, tarpeisiinsa ja toivottuihin kokemuksiin. Nämä kuulokkeet tarjoavat sen monipuolisuuden, 
mukavuuden ja huippulaadukkaan äänentoiston, josta Plantronics tunnetaan – kilpailukykyiseen hintaan.  
 
Lisätietoja tyyleistä, hinnoista ja saatavuudesta osoitteessa Plantronics.com:  

● BackBeat PRO 5100: Saatavilla mustana 
● BackBeat FIT 3200: Saatavilla mustana 
● BackBeat FIT 3150: Saatavilla mustana ja sini-mustana  
● BackBeat FIT 6100: Saatavilla mustana, maastokuviolla sekä pippurinharmaana  

BackBeat PRO 5100, BackBeat FIT 3200, BackBeat FIT 3150 ja BackBeat FIT 6100 ovat nyt saatavilla osoitteessa 
Plantronics.com. Kuulokkeita myyvät Amazon, Best Buy sekä johtavat vähittäiskaupat ympäri maailman. 
 
 
Lisätietoja: 
Laura Ström, hasan communications 
+358 44 710 9338 
laura.strom@hasancommunications.fi 
 
Sonal Bisht, Poly 
+44 1753 723 726 
sonal.bisht@poly.com  
 
 

Plantronics, Inc. (“Poly” – ent. Plantronics and Polycom) (NYSE: PLT) on kansainvälinen viestintäyhtiö, joka 
mahdollistaa merkitykselliset ihmiskohtaamiset sekä sujuvan yhteistyön. Poly yhdistää legendaarisen äänentoiston 
asiantuntemuksensa sekä vaikuttavat video- ja neuvotteluominaisuudet ja hävittää niiden avulla sekä häiriöt, turhan 
monimutkaisuuden että välimatkan aiheuttamat hankaluudet, jotka luovat viestimiseen työpaikoilla ja niiden 
ulkopuolella haasteita. Poly uskoo sovelluksiin, joiden yhteiskäyttö tekee elämästä helpompaa – myös 
kumppaniemme palvelujen kanssa. Polyn headsetit, ohjelmistot, pöytäpuhelimet, ääni- ja videokokoukset, analytiikat 
sekä palvelut ovat käytössä maailmanlaajuisesti ja ne ovat johtava valinta kaikentyyppisille työpaikoille. 
Lisätietoja: www.poly.com 
 
Poly, potkurimalli sekä Polyn logo ovat kaikki Plantronics Inc.:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat 
omistajilleen. 


