
Aktywna redukcja szumów otoczenia

BLACKWIRE 725
Komfortowe prowadzenie rozmów telefonicznych w całym biurze
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Karta katalogowa



Wszechstronny zestaw słuchawkowy UC oferuje wysokiej jakości dźwięk audio PC. 
Aktywna i pasywna redukcja szumów otoczenia zapewnia komfortowe prowadzenie rozmów 
telefonicznych. Dzięki technologii Smart Sensor możliwe jest automatyczne odebranie połączenia 
po założeniu słuchawki na głowę oraz automatyczna zmiana statusu obecności. Słuchawka 
Blackwire 725 wyposażona jest w wysokiej jakości, miękkie skóropodobne poduszki oraz pałąk, 
które zapewniają wygodę podczas długotrwałego użytkowania. 

Łatwość obsługi

• Intuicyjna technologia Smart Sensor umożliwia odbieranie połączeń poprzez założenie słuchawki na głowę

• Informacje świetlne (diody) oraz głosowe powiadomienia o stanie rozmowy, wyciszeniu mikrofonu
i głośności

• Miękkie skóropodobne poduszki, które łatwo się składa i przechowuje w dołączonym pokrowcu

Krystalicznie czysty dźwięk

• Aktywna redukcja szumów otoczenia pozwala na komfort podczas prowadzenia rozmowy w całym biurze

• Dynamiczny equalizer EQ automatycznie dostosuje parametry dźwięku, dla muzyki i Twoich rozmów

• Szerokopasmowe audio w dużych głośnikach i niedościgniony mikrofon z redukcją szumów otoczenia 
pozwolą Ci prowadzić wysokiej jakości rozmowy z komputera

BLACKWIRE 725

Numer modelu Part number

C725 (stereo) 202580-01

C725-M (stereo)

Opis

Standardowa wersja UC stworzona dla aplikacji UC 

i softfonów  Avaya®, Cisco®, Skype™ i innych* 

Wersja dedykowana do Microsoft® Lync® 202581-01

Łączność z PC i Mac przez USB

Idealny dla użytkowników korzystających z komputerów PC/Mac

Jakość dźwięku Aktywna redukcja szumów otoczenia (ANC); Dynamiczny EQ: pasmo 
przenoszenia mikrofonu 100 Hz–8 kHz dla szerokopasmowego dźwięku 
(do 6,800 Hz), hi-fi  stereo output:  20 Hz–20 kHz, DSP, mikrofon z 
redukcją szumów otoczenia

Ochrona słuchu SoundGuard: ochrona słuchu poprzez stałą kontrolę dźwięku, 
przed przekroczeniem 118 dBA

Gwarancja 2 lata

DOŁĄCZONE AKCESORIA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DODATKOWE INFORMACJE

A  Wytrzymały, metalowy pałąk nagłowny

B  Składane poduszki skóropodobne 

C  Regulowany mikrofon z redukcją    

 szumów otoczenia

D  Odbiór/kończenie połączenia, mute, 

    głośność +/-

E  Podłączenie USB

F  Włączanie / wyłączanie ANC

• Wytrzymały neoprenowy 
pokrowiec do wygodnego 
przenoszenia i przechowywania

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

Aby uzyskać więcej informacji o Blackwire 725 
lub innych produktach Plantronics, odwiedź stronę 
www.plantronics.net.pl
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• Technologia DSP dba o naturalne brzmienie podczas rozmowy, co znacznie ułatwia zrozumienie

PRODUKT JEST OBJĘTY PROGRAMEM SERWISU
I WSPARCIA TECHNICZNEGO PLANTRONICS




