ESTILO, CONFORTO
E QUALIDADE
DE ÁUDIO.
BENEFÍCIOS
•

Áudio incrível e design moderno —
seus funcionários vão querer usar

•

Com a melhor qualidade
de voz da categoria e um
encaixe personalizado e o headset
é totalmente ajustável, com tiara
regulável e protetor auricular
macio, além da haste do microfone
que gira 180 graus. Além disso, o
som é tão bom quanto o design
com a alta qualidade de áudio que
você já espera da Poly

•

Versão do Microsoft Teams para
facilitar a colaboração e a
comunicação com um botão
dedicado do Teams para acesso
instantâneo ao app do Teams

DATA SHEET: SÉRIE POLY BLACKWIRE 3300

SÉRIE POLY BLACKWIRE 3300
A Série Poly Blackwire 3300 oferece a melhor experiência de áudio da categoria em um
headset criado para o uso empresarial. Melhor ainda, seus funcionários vão querer usar,
fazendo seu investimento valer a pena. A maior vantagem da Série Poly Blackwire
3300 pode ser visto logo de cara: ele tem um design moderno e estiloso. A haste do
microfone é flexível para oferecer um encaixe personalizado. E o headset é totalmente
ajustável, com tiara regulável e protetor auricular macio, além da haste do microfone
que gira 180graus. Além disso, o som é tão bom quanto o design— com a alta qualidade
de áudio que você já espera da Poly. E, se isso tudo parecer caro, temos ótimas notícias
para você. A Série Poly Blackwire 3300 tem um preço que cabe no seu orçamento.

•

Opções de tiara mono ou estéreo

•

Escolha a opção certa para seu dispositivo: USB-A ou USB-C para PC
e/ou conector de 3,5 mm para conectividade com dispositivos móveis

•

Simplicidade e confiabilidade de um dispositivo com fio

•

Fácil de usar, não requer treinamento

DATA SHEET SÉRIE POLY BLACKWIRE 3300

ESPECIFICAÇÕES
CONECTA-SE COM

MICROFONE E TECNOLOGIA

• PC via USB/USB-C, conexão com
dispositivos móveis e tablets via
conector de 3,5 mm
(BW3315/BW3325) e dispositivos
sem suporte a USB-C

• Microfone com cancelamento de ruídos flexível

COMPATÍVEL COM

• Windows® ou Mac OS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA
RECEBIDA DO ÁUDIO DO PC

• EQ dinâmico otimizado para telefonia de
voz wideband no PC de até 6,8 kHz ou
para multimídia de 20 Hz a 20 kHz
(BW3320/BW3325 Hi-Fi estéreo)
SENSIBILIDADE DOS ALTO-FALANTES

• 94 dBSPL± 4 dB
IMPEDÂNCIA DOS ALTO-FALANTES

• 32 ohm
SENSIBILIDADE DOS ALTO-FALANTES

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE

• 100 Hz a 10 kHz otimizada para áudio
wideband no PC de até 6,8 kHz
SENSIBILIDADE DO MICROFONE

•

-38 dBV/Pa ± 4 dB

PESO
• Estéreo: 130 g (4,59 oz) incluindo os
controles in-line, 96 g (3,39 oz)
somente o headset
• Monaural: 102 g (3,60 oz) incluindo os
controles in-line, 70 g (2,47 oz) somente
o headset
CONTROLES DE CHAMADA
• BW33xx: Botão atender/encerrar
chamada, volume, mudo
• BW33xx-M: Botão combinado para
atender/encerrar chamada e dedicado
para o Microsoft Teams, volume, mudo

• 94 dBSPL + 4 dB
ALERTAS DE TOM
IMPEDÂNCIA DOS ALTO-FALANTES

• 32 OHM

• Alertas de tom para mudo
ativado/desativado e volume
máximo/mínimo

TAMANHO DOS ALTO-FALANTES

• 32 mm

GARANTIA LIMITADA GLOBAL

• Garantia de 2 anos
PROTEÇÃO AUDITIVA

• SoundGuard: limitação acústica
para proteção contra sons acima
de 118 dBA. Suporte a G616 limita
o nível a 102 dBSPL

APLICATIVOS COMPATÍVEIS

• Plantronics Hub somente versão para
desktop, disponível para Windows/Mac.
Pacotes do Plantronics Manager Pro:
Gerenciamento e adoção de ativos,
Qualidade de chamada e analítico, Saúde
e segurança

SAIBA MAIS
Para mais informações sobre a Série Poly Blackwire 3300,
acesse poly.com/Blackwire-3300
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