VOYAGER EDGE UC
Inteligentna komunikacja
w biurze i poza nim
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VOYAGER EDGE UC
Plantronics Voyager Edge UC jak nigdy dotąd spełnia wymagania mobilności w zakresie połączeń z PC,
smartfona lub tabletu. Inteligentne czujniki przewidują Twoje potrzeby, powiadomienia i polecenia głosowe
na bieżąco usprawniają Twoją pracę. Przenośny pokrowiec pozwala na ładowanie słuchawki w dowolnym
miejscu, a precyzyjne potrójne mikrofony niwelują hałas oraz wiatr - jak nigdy dotąd. To jedyny zestaw
słuchawkowy, którego potrzebujesz, będąc w ciągłym ruchu.
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A Lekka konstrukcja
B Przenośny pokrowiec ładujący
C Dedykowany przełącznik on/off
D Ładowanie przez Micro-USB
E Mute / komendy głosowe

• Połączenie z kilkoma urządzeniami pozwala Ci na zarządzanie połączeniami z tabletu, smartfona
i komputera
• Miniaturowy adapter USB Bluetooth możesz na stałe zostawić w porcie USB Twojego laptopa
• Używasz komend głosowych do odbierania połączeń oraz sterowania funkcjami słuchawki
• Ulepszone powiadomienia głosowe informują Cię kto dzwoni, (dotyczy połączeń z telefonu),
stanie akumulatora, etc.
WYJĄTKOWA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
• Precyzyjny potrójny mikrofon ze wsparciem DSP redukuje szumy na niespotykanym dotychczas poziomie
• PC Wideband to podwyższona wyrazistość mowy oraz najlepsza jakość dźwięku z komputera PC
• Technologia DSP (Digital Signal Processing) zapewnia wyraźny dźwięk o bardziej naturalnym brzmieniu,
a technologia SoundGuard chroni słuch

F USB Bluetooth mini-adapter

• Zintegrowany protokół A2DP umożliwia odtwarzanie mediów strumieniowych (muzyki) z telefonu lub tabletu

G Potrójny mikrofon z redukcją szumów
otoczenia

TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI
• Technologia Smart Sensor umożliwia Ci intuicyjne i proste użytkowanie słuchawki
– Automatyczne odbieranie połączenia po założeniu na ucho
– Automatyczne przekazywanie połączeń między telefonem komórkowym a słuchawką

DOŁĄCZONE AKCESORIA
• Przenośny pokrowiec

– Gdy tylko telefon lub komputer PC znajdą się w zasięgu, słuchawka automatycznie łączy się z nimi
– Eliminuje przypadkowe wybranie numeru - przycisk jest nieaktywny, gdy nie masz słuchawki na uchu

DODATKOWE INFORMACJE
Łączność

komputer, telefon komórkowy / tablet

Idealny dla

rozmawiających przez PC, telefonów komórkowych lub tabletów
szukających jednej słuchawki i wygody, jaką daje technologia Smart Sensor
oraz sterowanie głosem

Rodzaj słuchawki

douszna

Czas rozmowy

do 6 h, do 16 h (dzięki pokrowcowi ładującemu); czuwanie do 7 dni

Zasięg

do 10 m

Waga

9g

Częstotliwość

Bluetooth® v4.0

Aby uzyskać więcej informacji o Voyager Edge UC
Jakość dźwięku
lub innych produktach Plantronics, odwiedź stronę
www.plantronics.net.pl
Ochrona słuchu
PRODUKT JEST OBJĘTY PROGRAMEM SERWISU
I WSPARCIA TECHNICZNEGO PLANTRONICS

Connect with Plantronics

PC wideband i mobile (HFP 1.6) wideband: do 6,800 Hz; kasowanie echa, A2DP
SoundGuard: ochrona słuchu poprzez stałą kontrolę dźwięku,
przed przekroczeniem 118 dBA

Gwarancja

2 lata

Numer modelu

Opis

B255

Standardowa wersja UC stworzona dla aplikacji UC

Part number
202310-02

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

B255-M

Wersja dedykowana do Microsoft® Lync®

202320-02

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