VOYAGER 5200 UC
Klaar om te werken. Waar u ook bent.
Spreek met vertrouwen.

Duidelijke verbinding

PRODUCTINFORMATIE
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VOYAGER 5200 UC
Neem uw oproepen aan met de Voyager 5200 UC Bluetooth®-headset, uitgerust met onze meest
geavanceerde, adaptieve noise-cancelling en WindSmart®-technologie. Storende geluiden, zoals wind
worden geïndentiﬁceerd en onderdrukt. Hierdoor bent u duidelijk verstaanbaar.
BELANGRIJKE KENMERKEN

SUPERIEURE KWALITEIT AAN BEIDE KANTEN VAN HET GESPREK
• Vier adaptieve microfoons en een DSP werken samen om storende achtergrondgeluiden te verminderen
• Zes lagen WindSmart-technologie zorgen ervoor dat uw stem duidelijk overkomt.
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Vier adaptieve microfoons
Volume +/Speciale aan/uit-schakelaar
Gesprek aannemen/beëindigen
Knop muten/virtuele
persoonlijke assistent
F BT600 USB Bluetooth-adapter

ACCESSOIRE
• Onderweg opladen met de draagbare
oplaadetui met geïntegreerde
dockingstandaard voor 14 uur
extra gesprekstijd

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en
ondersteuning door Plantronics. Ga naar
plantronics.com/support
Plantronics BV, Scorpius 140,
2132 LR Hoofddorp, Nederland.
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE)
of 800 24870 (LUX)

INTUÏTIEVE FUNCTIES
• Dankzij smartsensoren beantwoordt u oproepen door simpelweg de headset op te zetten en schakelt u
oproepen automatisch door tussen de mobiele telefoon en de headset
• Bereik tot 30 meter vanaf een ondersteunde smartphone of laptop met de BT600 USB Bluetooth-adapter
• Verbeterde gesproken meldingen voor beller-id, mutestatus, verbindingsstatus en gesprekstijd
• Grondig getest ergonomisch ontwerp voor langdurig draagcomfort
• Beheer inkomende oproepen door simpelweg “answer” (beantwoorden) of “ignore” (negeren) te zeggen
• Activeer Siri, Google Now of Cortana met één druk op de knop
ZORGELOOS MUTEN
• Dynamic Mute Alert merkt dat u begint te praten terwijl muten is ingeschakeld en stuurt u een waarschuwing
• Snel muten met de speciale muteknop en op gezette tijden gesproken meldingen over de mutestatus
ontvangen
• Visuele mutestatus zichtbaar op BT600 USB-Bluetooth-adapter en computerscherm*
GEOPTIMALISEERD VOOR UNIFIED COMMUNICATIONS
Verbinding met

Pc + smartphone/tablet + Bluetooth-compatibele vaste telefoons

Ideaal voor

Mobiele zakelijke gebruikers die via pc-audio, een mobiele telefoon of
een tablet communiceren in rumoerige omgevingen

Compatibel met

Windows® of Mac OS

Gesprekstijd

Maximaal 7 uur, maximaal 14 uur extra met oplaadetui; maximaal
9 dagen standby-tijd, maximaal 7 dagen standby-tijd wanneer
aangesloten op BT600 USB Bluetooth-adapter

Bereik

Maximaal 30 meter

Gewicht headset

20 gram

Draadloze frequentie

Bluetooth v4.1

Geluidsprestaties

Zes lagen WindSmart-technologie, pc-breedband en mobiele breedband:
max. 6800 Hz; echo-onderdrukking, bedrijfseigen DSP, A2DP

Gehoorbescherming

SoundGuard: geluidsegalisatie voor luistercomfort en akoestische
begrenzing voor bescherming tegen geluiden boven 118 dBA

Microfoon met
ruisonderdrukking

Vier microfoons bieden dynamische ruisonderdrukking

Call control op afstand

Gesprek aannemen/negeren/beëindigen, herhalen, muten, volume +/-

Garantie

2 jaar

Model

Beschrijving

Artikelnummer

B5200

Gecertiﬁceerd voor Skype for Business en geoptimaliseerd voor
Microsoft® Lync®. Ontwikkeld voor UC-applicaties en softphones
van Avaya, Cisco en overige.*

206110-01

*Vereist Plantronics Hub.

Volg Plantronics op

Ga voor meer informatie over de
Voyager 5200 UC naar plantronics.com
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