Informacja handlowa

OSOBISTY,
USB/BLUETOOTH®
INTELIGENTNY
ZESTAW GŁOŚIKOWY
ZALETY


Układ wielu mikrofonów
zapewnia redukcję echa i
redukcję szumów i pozwala na
łatwiejsze skupienie na swoim
głosie



Wszystko w jednym: zestaw
głośnomówiący + przenośna
ładowarka + wysokiej jakości
głośnik muzyczny





POLY SYNC 20
Inteligentny zestaw głośnikowy Poly Sync 20 USB/Bluetooth
pozwoli na uzyskanie dużo lepszego dźwięku niż w laptopie lub
smartfonie. Rozwiązanie służy do prowadzenia rozmów
konferencyjnych i słuchania muzyki w dowolnym miejscu.
Dzięki temu, że bateria wystarcza na wiele godzin pracy i może
naładować Twój smartfon, możesz zabrać go gdziekolwiek
chcesz. Najwyższa jakość rozwiązań audio sprawia, że zawsze
będziesz dobrze słyszalny. Poly Sync 20 USB/Bluetooth to
urządzenie zaprojektowane specjalnie z myślą o współczesnych
profesjonalistach. Zestaw jest smukły, kompaktowy i elegancki
oraz jest wyposażony w inteligentne funkcje, które ułatwiają
prowadzenie rozmów konferencyjnych.
Cechy:


Funkcja powerbanku



Smukły i przenośny, dostarczany z futerałem

System Bass Reflex z
podwójnymi pasywnymi
radiatorami zapewnia
naturalny głos i głębokie basy



Współpracuje z komputerami przez USB oraz ze smartfonami
przez Bluetooth



Łączy się bezprzewodowo z komputerami za pomocą
dołączonego adaptera BT600 (Poly Sync 20+)

Trwałość baterii po
jednokrotnym naładowaniu
wynosi 20 godzin



Odporny na kurz i wodę zgodnie z normą IP64
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POLY SYNC 20

SPECIFIKACJA
ŁĄCZY SIĘ Z

 Poly Sync 20: computer PC
przez kabel USB-A lub USB-C
(zależnie od modelu); smartfon
przez Bluetooth
 Poly Sync:20+: komputer za
pomocą kabla USB-A lub USB-C
(w zależności od modelu lub
bezprzewodowo za pomocą
dołączonego adaptera
Bluetooth BT600; smartfon
przez BLuetooth
KOMPATYBILNY Z

 Windows lub Mac OS
FUNKCJE INTERFEJSU
UŻYTKOWNIKA

 Czułe na dotyk elementy
sterujące dla użytkownika
─ Kończenie
połączenia/odbieranie
─ Wyciszanie
─ Głośność +/─ Programowalny przycisk
funkcyjny
─ Microsoft Teams (tylko
wersje Microsoft Teams)
 Przyciski sterujące użytkownika
dla
─ Włączanie/wyłączanie
zasilania
─ Parowanie Bluetooth
 Dobrze widoczny pasek stanu

 Zintegrowany kabel USB-A lub
USB-C (w zależności od modelu)
 Jeden port USB-A do ładowania
smartfona ładowanie
BEZPRZEWODOWE OPCJE

 Bluetooth v5.1
 Obsługiwane profile Bluetooth
─ A2DP, AVRCP, HFP, HSP i BLE
FUNKCJE AUDIO

 Układ trzech mikrofonów
z możliwością kierowania
 Zasięg odbioru mikrofonu do
─ 7 stóp / 2 m
 Idealny dla pomieszczeń
─ o rozmiarach do 4 m x 4 m
 Charakterystyka
częstotliwościowa mikrofonu
─ 100 Hz do 6,7 kHz
 Dźwięk w trybie pełnego
dupleksu
 Redukcja szumów i echa
 Głośniki 1 x 40 mm głośnik
muzyczny o wysokiej
wydajności
 Pasmo przenoszenia głośnika
─ 80 Hz do 20 kHz
 Bass Reflex z dwoma
pasywnymi radiatorami

BATERIA

 Typ akumulatora litowo jonowy
─ pojemność baterii 3200 mAH
 Czas rozmów
─ do 20 godzin
 Czas ładowania
─

4 godziny

WYMIARY

 34 x 95 x 182 mm
 1,3 x 3,7 x 7,2 cala
WAGA

 360 g / 12,7 oz
WAGA DŁUGOŚĆ KABLA

 715 mm / 28 cali
WARUNKI ŚRODOWISKOWE

 Odporność na pył i wodę IP64
AKCESORIA (W ZESTAWIE)

 Walizka transportowa
 Smycz
 Adapter Bluetooth USB
BT600 (tylko modele Poly
Sync 20+)
OBSŁUGIWANE APLIKACJE

 Plantronics Hub w wersji na
komputery stacjonarne
i przenośne
 Pakiety Plantronics Manager
Pro
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