Informacja handlowa

ZESTAW
SŁUCHAWKOWY
BLUETOOTH®
ZE WSPARCIEM NA SZYJĘ
ZALETY


Pasywna i aktywna redukcja
szumów (ANC) na żądanie,
pozwala na odizolowanie się od
rozpraszających dźwięków i
skupienie się na rozmowach lub
pracy



Dyskretny niski profil i
dopasowane wkładki douszne,
pozwalają na komfortowe
korzystanie z zestawu przez cały
dzień



Cztery mikrofony
wielokierunkowe, minimalizują
zakłócenia i wyeksponują głos
mówcy



Większa elastyczność pracy
dzięki możliwości przełączania
się z trybu stereo na mono
(poprzez opuszczenie jednej
wkładki dousznej), lub wyjęcie
obu wkładek, aby prowadzić
rozmowy twarzą w twarz

VOYAGER 6200 UC
Poly Voyager 6200 UC to zestaw słuchawkowy Bluetooth z
poprawiającym ergonomię wsparciem na szyję oraz ze słuchawkami
dousznymi, które zapewniają rozmowy bez zakłóceń. Zestaw
zapewnia możliwość wszechstronnego zastosowania i mobilność,
dzięki której korzystać z niego można praktycznie wszędzie.
Elastyczność, którą zapewnia to rozwiązanie, daje użytkownikom
swobodę poruszania się, przy zachowaniu doskonałej jakości
dźwięku. Dzięki temu urządzenie klasyfikowane jest jako „wearanywhere”.

Cechy Poly Voyager 6200 UC:






Funkcja dynamicznego wyciszania informuje, że jesteś wyciszony
Wibrujący pałąk na szyję sygnalizuje połączenia przychodzące
i alarmy
Zestaw współpracuje z komputerami PC, Mac, tabletami
i telefonami komórkowymi
Narzędzie posiada certyfikację dla Microsoft Teams
Zestaw charakteryzuje się wysoką jakością dźwięku (stereo hi-fi)
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VOYAGER 6200 UC

SPECIFIKACJA

 Do 16 godzin słuchania, 9
godzin rozmów i 14 dni czasu
czuwania

 nagły wzrost poziomu sygnału;
średnia ważona czasem
zapobiega przekroczeniu
85dBA* przy średniej dziennej
ekspozycji na hałas.

ZASIĘG ROAMINGU

MIKROFON I TECHNOLOGIA

 Do 98 ft/30 m, z urządzeniem
Bluetooth klasy 1

 Konstrukcja bez wysięgnika
zawiera cztery mikrofony
dookólne z cyfrowym
przetwarzaniem sygnału (DSP)

CZAS SŁUCHANIA/
ROZMAWIANIA/ CZAS CZUWANIA

TYP BATERII

 Ładowalny, niewymienny
polimer litowo-jonowy
CZAS ŁADOWANIA

 1,5 godziny po pełnym
naładowaniu
TECHNOLOGIA BLUETOOTH

 Bluetooth v5.0 Profil zestawu
słuchawkowego (HSP) 1.2 i profil
zestawu głośnomówiącego (HFP)
1.6 (szerokopasmowy głos HD);
radio BT klasy 1
PROFILE AUDIO

 Profil zaawansowanej
dystrybucji audio (A2DP)
1.2, AVRCP 1.5
KODEKI

 Klasyczny; niska latencja, APTx
WYDAJNOŚĆ ODBIORU DŹWIĘKU

 Aktywna redukcja szumów (ANC)
PASMO PRZENOSZENIA ODBIORU

 20 Hz-20 kHz
(hi-fi stereo i telefonia stereo)
OCHRONA SŁUCHU

 SoundGuard DIGITAL: chroni
przed poziomem dźwięku
powyżej 118dBA; G616
antystartle (podczas rozmów)
wykrywa i eliminuje każdy duży

WAGA

 0,12 lbs/56 g
STEROWANIE POŁĄCZENIAMI

 Odbieranie/kończenie połączeń,
wyciszanie, głośność +/STEROWANIE MEDIAMI

 Wyciszanie, odtwarzanie,
pauza, przewijanie utworu do
przodu/do tyłu
ALERTY GŁOSOWE I INNE

 Ulepszone alerty głosowe
informują o pozostałym czasie
rozmowy, wyciszeniu i stanie
połączenia. Opaska na szyję
wibruje, aby powiadomić o
nadchodzącym połączeniu
OBSŁUGIWANE APLIKACJE

 Plantronics Hub w wersji
desktopowej jest dostępny dla
Windows/Mac, wersja mobilna
jest oferowana na
Android i iOS

 Pakiety Plantronics Manager
Pro: Asset Management and
Adoption, Call Quality and
Analytics, Health and Safety
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* Do włączenia opcji SoundGuard Digital wymagane

jest oprogramowanie Platronics Hub.
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