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ZESTAW 
SŁUCHAWKOWY 
STEREO 
BLUETOOTH® 

 
ZALETY 

 Wysoka ergonomia rozwiązania, 
zapewnia komfort nawet podczas 
całego dnia rozmów 
 

 Prostota użytkowania: inteligentne 
czujniki natychmiastowego 
wyciszania i odbierania połączeń 
oraz wstrzymywania muzyki 
 

 Eliminacja ryzyka zewnętrznych 
zakłóceń, wskaźnik „online” (dioda) 
na nausznikach miga, gdy 
prowadzisz rozmowę 
 

 Inteligentny wysięgnik mikrofonu 
automatycznie utrzymuje dźwięk z 
lewej i prawej strony bez względu 
na to, po której stronie zestawu 
słuchawkowego jest on noszony. 
 

 Występuje w trzech wersjach: 
VOYAGER FOCUS 2 UC, VOYAGER 
FOCUS 2 UC ze stacją ładującą oraz 
VOYAGER FOCUS 2 OFFICE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGER FOCUS 2 

 
Poly Voyager Focus 2 to najwyższej jakości stereofoniczny zestaw słuchawkowy 
Bluetooth, który pozwala lepiej skupić się na zadaniach i uniknąć chaosu                      
w miejscu pracy. 

 
Nowy zestaw słuchawkowy Poly Voyager Focus 2 pozwala skorzystać ze swoistej 
„strefy skupienia”, w której – dzięki trójpoziomowej, hybrydowej, aktywnej 
redukcji szumów (ANC) – użytkownik zostaje oddzielony od hałasu z otoczenia. 
Dzięki wysokiej klasy mikrofonom wykorzystującym technologię Poly Acoustic 
Fence, rozmówcy osób wykorzystujących zestaw Poly Voyager Focus 2 słyszą 
wyłącznie osobę, która do nich aktualnie mówi. Zestaw słuchawkowy Poly 
Voyager Focus 2 eliminuje również ryzyko zapomnienia o tym, że jest się 
wyciszonym, ponieważ gdy użytkownik zacznie mówić, urządzenie zareaguje. 

 
Cechy Poly Voyager Focus 2: 

 Zaawansowana technologia Poly i prostota użytkowania 

 Wysoki komfort użytkowania, dzięki czemu narzędzie świetnie sprawdzi się 
w codziennych zastosowaniach 

 Zaawansowany system redukcji szumów z technologią Poly Acoustic Fence  

 Stereofoniczny dźwięk podczas rozmów oraz odtwarzania multimediów,               
w tym muzyki 

 Dynamiczny alarm wyciszenia wykrywa i informuje, kiedy rozmawiasz, będąc 
wyciszonym 
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VOYAGER FOCUS 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGER FOCUS 2 UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGER FOCUS 2 UC 

ze stacją ładującą 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGER FOCUS 2 OFFICE 

SPECIFIKACJA 
 

ŁĄCZY SIĘ Z  

 Voyager Focus 2 UC: PC przez 
dołączony adapter Bluetooth 
BT700 lub przez kabel USB; 
smartfon przez Bluetooth 

 Voyager Focus 2 Office: Komputer 
PC przez kabel USB-A, telefon 
stacjonarny przez dołączony kabel; 
smartfon przez Bluetooth. Zestaw 
słuchawkowy można również 
podłączyć do komputera za pomocą 
dołączonego kabla USB  

ZALECANE DLA  

 Voyager Focus 2 UC: Profesjonaliści 
prowadzący rozmowy telefoniczne 
przez cały dzień w hałaśliwym 
otoczeniu domowym lub biurowym 

 Voyager Focus 2 Office: 
Profesjonaliści prowadzący 
rozmowy przez cały dzień w 
hałaśliwym środowisku biurowym, 
którzy poszukują połączenia z 
telefonami biurkowymi 

BEZPRZEWODOWY 

 Bluetooth v5.1 

 Klasa 1 

 Łączność wielopunktowa, zestaw 
słuchawkowy łączy się z dwoma 
urządzeniami jednocześnie, 
zapamiętuje do 8 urządzeń 

 Obsługiwane profile Bluetooth 

 A2DP, AVRCP, HSP, HFP  

ZASIĘG 

─ Voyager Focus 2 UC: do 50m/164 ft 
─ Voyager Focus 2 Office: Do 91 

m/300 stóp 

PRZEWODOWY 

• Podłączenie do komputera za 
pomocą dołączonego kabla micro 
USB z trybem audio przez USB 

BATERIA 

• Pojemność akumulatora: 560mAh 

• Typ akumulatora: litowo-jonowy 

• Czas rozmów:                                                   
- do 19 godzin (ANC wyłączone)              
- do 16 godzin (ANC włączone) 

• Czas słuchania:                                         
- do 40 godzin (ANC wyłączone)              
- do 24 godzin (ANC włączone) 

• Czas ładowania:                                       
- 2 godziny do pełnego naładowania 

• Czas czuwania: do 30 dni 

CHARAKTERYSTYKA 

CZĘSTOTLIWOŚCIOWA ODBIORU 

 Dynamiczny korektor 
zoptymalizowany dla 
szerokopasmowej telefonii głosowej 
PC do 7 kHz lub dla multimediów  
20 Hz do 20 kHz 

TECHNOLOGIA ANC 

 Cyfrowy hybrydowy ANC 
wykorzystujący dwa cyfrowe 
mikrofony MEMS i dwa analogowe 
mikrofony ECM z trzema 
ustawieniami użytkownika 
(wyłączone/niskie/wysokie) 

SMART SENSORS 

 Odbieranie połączeń przez proste 
założenie zestawu słuchawkowego, 
wyciszanie przez zdjęcie zestawu 
słuchawkowego i 
wstrzymywanie/wznawianie muzyki 

OCHRONA SŁUCHU  

• SoundGuard DIGITAL: obsługa G616 
ogranicza poziom hałasu do 102 
dBSPL; średnia ważona czasem 
zapobiega przekroczeniu 85 dB                
w ciągu dnia*. 

 

MIKROFON I TECHNOLOGIA 

 Dyskretny wysięgnik z technologią 
Acoustic Fence do mikrofonu Microsoft 
Teams Open Office Premium 

 Inteligentny, dyskretny wysięgnik 
mikrofonu: można go nosić po 
dowolnej stronie, zachowując 
położenie głośników stereo R/L. Obróć 
wysięgnik w górę, aby wyciszyć, i w dół, 
aby wyłączyć wyciszenie. 

ELEMENTY STERUJĄCE I KONTROLKI 

ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO 

• Odbieranie/kończenie połączeń, 
wyciszanie, głośność +/-, 
włączanie/wyłączanie zasilania, ANC: 
wyłączone, niskie, wysokie 

• Wskaźnik online -dwie diody LED na 
obudowie głośnika informują o stanie 
połączenia. 

 

ELEMENTY STERUJĄCE NA BAZIE ZESTAWU 

SŁUCHAWKOWEGO 

 Voyager Focus UC z podstawką 
ładującą: Tylko ładowarka biurkowa 

 Voyager Focus Office: Telefon 
biurkowy, przycisk wyboru Softphone. 
Przycisk Microsoft Teams (tylko wersja 
Microsoft Teams) 

WAGA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO 

 175 g/.38 lbs 

AKCESORIA (W ZESTAWIE) 

 Voyager Focus 2 UC: Futerał, adapter 
BT700 USB i kabel do ładowania 

 Voyager Focus 2 UC z podstawką 
ładującą: futerał, adapter BT700 USB, 
kabel do ładowania i podstawka 
ładująca 

 Voyager Focus 2 Office: Walizka, 
podstawka biurowa, kabel interfejsu 
telefonicznego i kabel USB-A 
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ZARZĄDZANIE 

 Chmura: Usługa Poly Lens  

 Lokalnie (Windows/Mac): Aplikacja 
Poly Lens Desktop App, (niektóre 
rozwiązania sprzedawane oddzielnie) 

CERTYFIKACJA 

 Microsoft Teams (tylko wersja Teams) 

GWARANCJA 

 2 lata ograniczonej gwarancji w 
zestawie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Aby mieć dostęp do opcji SoundGuard Digital 
wymagana jest aplikacja Poly Lens Desktop  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Aby uzyskać więcej informacji należy odwiedzić poly.com/voyager-focus-2  
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