
Dźwięk Hi-Fi stereo 

Technologia Smart Sensor™

Przewodowe słuchawki, zawsze gotowe do pracy

Wysokiej jakości dźwięk połączony z całodziennym komfortem użytkowania

Seria Blackwire® 500
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a larger version.

Seria Blackwire 500 to przewodowe słuchawki na jedno bądź dwoje uszu podłączane poprzez USB do PC. 
Wyposażenie w technologię Smart Sensor oferuje możliwość wygodnego odebrania połączenia poprzez 
założenie słuchawki na głowę. Seria Blackwire 500 wykonana została z wytrzymałych i wygodnych 
w codziennym użytkowaniu materiałów.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY 

Innowacyjny design
• Technologia Smart Sensor umożliwia odebranie połączenia 

poprzez założenie słuchawki na głowę

•Przyciski regulacji głośności i odbierania / kończenia połączenia
• Informacje świetlne (diody) oraz głosowe powiadomienia 
o stanie rozmowy, wyciszeniu mikrofonu i głośności

Niezrównana czystość dźwięku
• Dynamiczny equalizer automatycznie dostosuje

parametry dźwięku, dla muzyki i Twoich rozmów

• Wysokiej jakości krystaliczny dźwięk hi-fi stereo 
w modelu C520
•Szerokopasmowy dźwięk z mikrofonem oferującym 
redukcje szumów otoczenia
• Cyfrowy procesor sygnałów (DSP) dba o naturalne
brzmienie głosu podczas rozmowy 

Dołączone akcesoria
• Wytrzymały pokrowiec do 

wygodnego przenoszenia 
i przechowywania

INFORMACJE DODATKOWE

Połączenie z PC i MAC przez USB

Idealny dla Użytkowników PC lub MAC szukających komfortowych słuchawek 
o wysokiej jakości dźwięku

Dynamiczny EQ, pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz - 8 kHz 
optymalnie dla dźwięku wideband do (6.800 Hz- 20 kHz (tylko C520). 
Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP), mikrofon z redukcją szumów, 

SoundGuard ochrona słuchu poprzez stałą kontrolę dżwięku i zapobieganie 
przez przekroczeniem 118 dB

Gwarancja 2 lata

NUMER MODELU Part NuMBer

Standardowa wersja UC stworzona dla aplikacji 
UC firm Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ oraz innych*

C510 (monaural) 

C520 (binaural / stereo)

88860-01

88861-01

C510-M (monaural)

C520-M (binaural / stereo)

88860-02

88861-02TM

*Pobierz najnowszą wersję oprogramowania Plantronics Spokoer, aby uzyskać odpowiedź na temat połączenia one-touch

Wygodny i wytrzymały 
metalowy pałąk

Miekkie i składane
poduszki

Mikrofon z redukcją
szumów otoczenia

Połączenie USB

Przyciski kontroli

Blackwire 520
(stereo)

Blackwire 510
(na jedno ucho)

Seria Blackwire® 500 

Jakość dźwięku

Ochrona słuchu




