VOYAGER 5200 UC
Gotowy do działania. Gdziekolwiek zmierzasz.
ozmawiaj pewnie.

Wyraźne połączenia
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VOYAGER 5200 UC
Bądź gotowy by prowadzić rozmowy przez zestaw słuchawkowy Voyager 5200 UC Bluetooth®,
oferujący najbardziej zaawansowaną, adaptacyjną technologię redukcji hałasu w mikrofonie
i WindSmart®. Technologia ta rozpoznaje i eliminuje rozpraszające dźwięki, takie jak wiatr,
aby osoba, z którą rozmawiasz mogła Cię wyraźnie słyszeć, niezależnie od tego w jak głośnym
środowisku przebywasz. Voyager 5200 UC jest zawsze gotowy do działania.

GŁÓWNE FUNKCJE
B

ZNAKO I A JAKO D WI KU O O U S RONAC OŁĄCZENIA
Cztery adaptujące się mikrofony oraz stworzony przez nas DSP, pracują razem aby
wyeliminować rozpraszające dźwięki otoczenia
Sześciowarstwowa technologia WindSmart zapewnia doskonałą słyszalność Twojego głosu
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A Cztery adaptujące się mikrofony
B Głośność +/C Dedykowany przycisk on/off
D Odbierz/zakończ połączenie
E Przycisk mute/wirtualny osobisty asystent
F Adapter BT600 USB Bluetooth

DOŁĄCZONE AKCESORIA
Przenośne etui ładujące
zintegrowane ze stacją
dokującą, zapewniające
dodatkowe 14 h rozmowy

IN UIC JNE FUNKCJE
Inteligentne czujniki pozwalają na odbieranie połączeń poprzez założenie słuchawki
i przełączanie połączeń między telefonem a zestawem słuchawkowym
Do 0 metrów zasięgu bluetooth ze wspierającymi tę funkcję smartfonami lub laptopami
z podłączonym adapterem BT600 Bluetooth USB
aawansowane powiadomienia głosowe informują o osobie dzwoniącej, wyciszeniu mute ,
statusie połączenia z telefonem i możliwym do odbycia czasie rozmowy
ygorystycznie testowany ergonomiczny design dla całodziennego komfortu
Po prostu powiedz answer lub ignore aby zarządzać przychodzącymi połączeniami
Aktywuj Siri, Google Now lub Cortana jednym dedykowanym przyciskiem
ZAWSZE DOS
NA INFOR ACJA O WŁĄCZON
W CISZENIU IKROFONU
Dynamiczny alert mute wykrywa i informuje kiedy zaczynasz mówić podczas
włączonego wyciszenia
Dedykowany przycisk mute dla szybkiego dostępu do funkcji i powiadomień
informujących o statusie wyciszenia
Status mute widoczny na adapterze BT600 Bluetooth USB i ekranie komputera
O

A IZACJA D A UNIFIED CO

UNICA IONS

Podłączenie

PC + smartfon/tablet + telefon stacjonarny z Bluetooth

Idealne dla

Mobilnych profesjonalistów używających komputerów,
smartfonów i tabletów do komunikacji w głośnym środowisku

Kompatybilność

Windows® lub Mac OS

Czas rozmowy

Do h, do 14 dodatkowych godzin z etui ładującym do dni
w trybie czuwania, do dni w trybie czuwania podczas
działania z adapterem BT600 USB Bluetooth

asięg

Do 0 metrów

Waga

20 gram

Częstotliwość

Bluetooth 4.1

akość dźwięku

Ochrona słuchu

Sześć warstw technologii WindSmart, szerokopasmowy dźwięk
do 6, 00 Hz eliminacja echa, prawnie zastrzeżony DSP Digital
Signal Processor , A2DP
SoundGuard Odpowiedni poziom dźwięku dla komfortowego
słuchania i ochrona przed dźwiękami powyżej 11 dBA

edukcja szumów

Cztery adaptujące się mikrofony z dynamiczną redukcją szumów

dalna kontrola połączeń

Odbierz/ignoruj/zakończ, ponowne wybieranie, mute, głośność +/-

Gwarancja

www.plantronics.net.pl

U E

2 lata

Model

Opis

B5200

Certyfikowany ze Skype for Business i zoptymalizowany dla
Microsoft® Lync®. Stworzony dla aplikacji UC i softfonów od
A aya, Cisco i innych

Numer katalogowy

206110-01

Wymagany Plantronics Hub.

©2016 Niniejsze tłumaczenie i opracowanie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Plantronics, Inc. Plantronics,
SoundGuard, Voyager, Plantronics Hub, Dynamic Mute Alert są znakami handlowymi Plantronics, zajerestrowanymi w US i innych krajach. Nazwa Bluetooth i znak graficzny są zarejestrowanymi znakami handlowymi,
których właścicielem jest Bluetooth SIG, Inc., każdorazowe użycie tych znaków przez Plantronics, Inc. jest na podstawie licencji. Microsoft i Lync znakami handlowymi zmajstrowanymi przez Microsoft Corporation
w U.S. i innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w U.S. i innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

21120_Voyager_5200_UC_ps_APRR16.indd 2

01/04/2016 14:21

