
PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

PRODUCTINFORMATIE

BLACKWIRE® 5200-SERIE
Verbeterde compatibiliteit. Uitzonderlijk comfort.
Maak probleemloos verbinding met uw werkdag.

Verbeterde connectiviteit



PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

BLACKWIRE 5200 SERIES

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

• Draagtas voor eenvoudig opbergen 
en meenemen

BELANGRIJKE FUNCTIES

A De zachte metalen hoofdbeugel is  
duurzaam en biedt een comfortabele,  
goede pasvorm

B De kunstleren oorkussens zijn inklapbaar zodat 
de headset eenvoudig kan worden opgeborgen

C Flexibele verlengde microfoon met 
ruisonderdrukking

D Gesprek aannemen/beëindigen, muten,  
volume +/- 

E Varianten bevatten universeel USB of USB-C 
type connectiviteit 

F Met behulp van de 3,5mm-connectiviteit kunt  
u werken op diverse mobiele apparaten
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BLACKWIRE 5210 
(MONAURAAL)

BLACKWIRE 5220 
(STEREO)

De Blackwire 5200-serie past bij uw drukke werkdag. Hij is eenvoudig in het gebruik en dankzij 

de USB of USB-C en 3,5mm-connectiviteit kunt u op verschillende apparaten werken. Door 

de ergonomische vormgeving is hij comfortabel om hem de hele dag te dragen. De Blackwire 

5200-serie—het moment van eenvoudig verbinden en werken is aangebroken.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Ideaal voor langdurig gebruik, lange vergaderingen en multimedia

• De microfoon met ruisonderdrukking blokkeert sprekers in uw omgeving voor een maximale 

privacy tijdens uw gesprek

• Verkrijgbaar in monoauraal (Blackwire 5210) of hifi-stereo met passieve ruisonderdrukking 

(Blackwire 5220)

• Varianten bevatten universeel USB of USB-C

• Connectiviteit voor smartphones en tablets via 3,5 mm

• Met één druk op de knop gesprekken aannemen/beëindigen, het volume regelen en muten  

• Pc-breedbandaudio en microfoons met ruisonderdrukking voor kwalitatief hoogwaardige 

pc-telefonie  

• De extra dienst, Plantronics Manager Pro, geeft uw IT-team inzicht in elke compatibele 

Plantronics-headset die in uw bedrijf wordt gebruikt

SPECIFICATIES

Geschikt voor Pc via USB/USB-C, kan via 3,5 mm op mobiele apparaten en tablets 
en apparaten die USB-C ondersteunen worden aangesloten

Ideaal voor Gebruikers met uitgebreide pc-communicatie en multimedia

Geluidsprestaties Dynamische equalizer, frequentierespons microfoon 100 Hz – 
8 kHz, optimaal voor pc-breedbandspraaktelefonie (tot 6800 
Hz), hifi-stereogeluid (zie onder C5220, C5220 USB-C ontvangt 
frequentierespons van 20 Hz - 20 kHz), geavanceerde digitale 
signaalverwerking (DSP), microfoon met ruisonderdrukking, 
instelbare geluidssignalen (mute/volume)

Gehoorbescherming SoundGuard® DIGITAL beschermt tegen geluidsniveaus hoger dan 
118 dBA; anti-startle (tijdens gesprekken) detecteert en onderdrukt 
plotselinge harde signalen; tijdgewogen gemiddelden zorgen 
ervoor dat het gemiddelde geluidsniveau niet boven 85 dBA komt 
(ingeschakeld door Plantronics Hub). De Plantronics Hub-software 
zorgt op lager niveau voor extra gehoorbescherming tegen 
schrikreacties waardoor piekniveaus tot 102 dBA beperkt blijven

Modellen C5210 USB (monauraal) 
C5210 USB-C (monauraal) 
C5220 USB (stereo) 
C5220 USB-C (stereo) 
Ontwikkeld voor UC-applicaties en softphones van onder andere 
Avaya®, Cisco® en Microsoft®. Gecertificeerd voor Skype for Business

Ga voor meer informatie over de Blackwire 5200-serie of andere producten 

naar plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE

Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.  

Ga naar plantronics.com/support
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