
PRODUCTINFORMATIE 

Waarde en flexibiliteit

BLACKWIRE 315/325
Functies van topkwaliteit. 
Onverslaanbare prijs.
Levert flexibiliteit, zodat u beter verbinding kunt maken.



FUNCTIES VAN TOPKWALITEIT. ONVERSLAANBARE PRIJS.

De Plantronics Blackwire 315/325 USB-headsets zijn eenvoudig in gebruik en vormen een comfortabele en 

duurzame optie voor organisaties die op zoek zijn naar een hoogwaardig instapmodel UC-apparaat. Deze 

headset biedt functies van topkwaliteit, een uitstekende geluidskwaliteit en flexibiliteit dankzij een USB 

of 3,5mm-aansluiting, comfortabele kunstleren oorkussens en een lichtgewicht hoofdbeugel, voor een 

onverslaanbare prijs.

WAAR EENVOUD EN DUURZAAM ONTWERP ELKAAR TREFFEN

•  Beheer oproepen vanaf uw pc, smartphone of tablet met USB of 3,5mm-connectiviteit

•  De ultrazachte kunstleren oorkussens zijn inklapbaar, zodat de headset makkelijk in het meegeleverde 

draagetui kan worden opgeborgen en meegenomen

•  Lichte metalen hoofdbeugel biedt duurzaamheid en een aanpasbare, comfortabele pasvorm

•  Intuïtieve geïntegreerde knoppen voor beantwoording/beëindiging van oproepen en volume-/muteregeling

•  Slim geplaatste lampjes en handige waarschuwingssignalen geven de gebruiker informatie over de pc-

oproep-, mute- en volumestatus

UITSTEKENDE GELUIDSKWALITEIT

•  Breedbandaudio met ruisonderdrukking voor kwalitatief hoogwaardige pc-telefonie

•  Dynamische equalizerfunctie past zich automatisch aan spraak of multimedia aan

•  Noise-cancelling microfoon filtert achtergrondgeluid weg

•  Geavanceerde digitale signaalverwerking (DSP) voor een natuurlijker stemgeluid

•  SoundGuard-technologie biedt bescherming tegen geluidspieken

BLACKWIRE 315/325

Model Beschrijving Artikelnummer

C315.1 (mono)

C325.1 (stereo)

UC standard versie gemaakt voor UC applicaties en 

softphones van Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® en meer*   

204440-02

204446-02

C315.1-M (mono)

C325.1-M (stereo)

Versie gecertifieerd voor Skype for Business en 

geoptimiseerd voor Microsoft® Lync®   

204440-01

204446-01

Verbinding met Pc of Mac via USB, smartphones en tablet via 3,5 mm

Compatibel met Windows® of Mac OS

Ideaal voor Gebruikers die overstappen naar pc-telefonie voor webinars, telefonische  

vergaderingen, muziek en andere multimedia-applicaties

Audioprestaties van de pc Dynamische equalizer, frequentierespons microfoon 100 Hz – 10 kHz, optimaal 

voor pc-breedbandspraaktelefonie (tot 6800 Hz), hifi-stereogeluid (C325)

uitgang van 20 Hz – 20 kHz, geavanceerde digitale signaalverwerking (DSP), 

microfoon met ruisonderdrukking

Gehoorbescherming SoundGuard: akoestische begrenzing voor bescherming tegen geluiden boven  

118 dBA

Garantie 2 jaar

GEOPTIMALISEERD VOOR UNIFIED COMMUNICATIONS

*Download de recentste versie van Plantronics Hub-software voor aannemen/beëindigen van gesprekken met één druk op de knop 
voor deze softphones.

©2015 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics en SoundGuard zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. , gedeponeerd in de VS en andere landen, en Plantronics Hub is een handelsmerk van Plantronics, Inc. Microsoft, Windows, 
Lync, en Skype zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. Avaya is een handelsmerk van Avaya Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. Cisco is een gedeponeerd 
handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. IBM is een handelsmerk van International Business Machines Corporation, gedeponeerd in veel jurisdicties wereldwijd. 
Mac is een handelsmerk van Apple Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 09.15 

BLACKWIRE 325  
(stereo)

BLACKWIRE 315  
(mono)

A Lichte metalen hoofdbeugel

B Oorkussens inklapbaar voor 
 eenvoudig opbergen

C Flexibele verlengde microfoon 
 met ruisonderdrukking

D Pc-gesprek aannemen/beëindigen, 
 muten, volume +/-

E 3,5mm-aansluiting

F USB-aansluiting
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MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

• Etui voor eenvoudig opbergen  

en meenemen

F

Ga voor meer informatie over de Blackwire 315/325 naar plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE  
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics. 

Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.  
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)

Volg Plantronics op

http://www.plantronics.com/
https://twitter.com/Plantronics_NL
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

