
KARTA PRODUKTU

Rozszerzone podłączenie

BLACKWIRE® SERII 5200
Zwiększona kompatybilność.  
Niezwykła wygoda.
Elastyczna łączność przez cały dzień.

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 
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BLACKWIRE SERII 5200

AKCESORIA W ZESTAWIE

• Futerał ułatwiający przechowy- 
wanie i przenoszenie

NAJWAŻNIEJSZE 
FUNKCJE

A Wypełnione pianką pokrycie metalowego 
pałąka zapewnia trwałość, wygodę i 
dopasowanie 

B Skóropodobne, składane na płasko nausz- 
niki ułatwiają przechowywanie

C Mikrofon z redukcją szumów otoczenia  
oraz elastycznym wysięgnikiem

D Odbieranie/kończenie połączeń, wyłączenie 
mikrofonu, regulacja głośności 

E Wbudowana łączność USB/USB-C 

F Złącze 3,5 mm umożliwia pracę z różnymi 
urządzeniami mobilnymi
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BLACKWIRE 5210 
(JEDNOUSZNY)

BLACKWIRE 5220 
(DWUUSZNY)

Produkty Blackwire z serii 5200 dopasują się do Twojego pracowitego dnia. Są łatwe w obsłudze, 
a możliwość podłączenia przez USB/USB-C i 3,5 mm pozwala na pracę z różnymi urządzeniami. 
Ergonomiczny design sprawia, że słuchawki są tak wygodne, że możesz nosić je przez cały 
dzień, nawet w czasie najdłuższych rozmów. Blackwire serii 5200 – łatwość łączenia i pracy na 
wyciągnięcie ręki.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Idealne do codziennego użytku, długich rozmów konferencyjnych i słuchania multimediów

• Mikrofon z redukcją szumów otoczenia zapewnia maksymalną prywatność podczas rozmów

• Dostępne w wariancie jednousznym (Blackwire 5210) lub dwuusznym z pasywną redukcją 
szumów (Blackwire 5220)

• Warianty obejmują wbudowane podłączenie poprzez USB lub USB-C

• Łączność ze smartfonami i tabletami przez złącze 3,5 mm

• Odbieranie/kończenie połączeń, kontrola głośności i wyciszanie jednym naciśnięciem przycisku  

• Obsługa szerokopasmowego sygnału audio z komputera i redukcja szumów otoczenia 
zapewniają najwyższej jakości komunikację głosową przez komputer PC  

• Sprzedawane oddzielnie oprogramowanie Plantronics Manager Pro umożliwia zespołowi IT 
uzyskiwanie informacji o każdej kompatybilnej słuchawce Plantronics używanej w Twojej firmie

DANE TECHNICZNE

Możliwość 
podłączenia

Komputer łączy się z urządzeniami mobilnymi przez złącze USB/USB-C, z table- 
tami przez złącze 3,5 mm, a także z urządzeniami obsługującymi złącze USB-C

Przeznaczenie Użytkownicy korzystający z rozszerzonej komunikacji przy użyciu komputera 
i multimediów

Jakość 
dźwięku 

Korektor dynamiczny, pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz – 8 kHz 
optymalne do szerokopasmowej komunikacji głosowej przez komputer PC 
(do 6800 Hz), stereofoniczny (Zobacz poniżej, jak C5220 USB i C5220 USB-C 
odbiera pasmo przenoszenia od mikrofonu z systemem redukcji szumów, 
funkcją Digital Signal Processing (DSP) oraz ustawianymi alertami audio z 
oprogramowaniem Plantronics Hub (wyciszenie/głośność)* w przedziale 
20 Hz – 20 kHz)

Ochrona 
słuchu

Ochrona słuchu SoundGuard® DIGITAL: chroni przed dźwiękami powyżej 
118 dBA; zabezpieczenie przed skokami natężenia dźwięku wykrywa nagły 
wzrost głośności i go eliminuje. Natomiast pomiar średniej ważonej czasowo 
(TWA) sprawia, że średnia dzienna ekspozycja na dźwięk nie przekracza 
85 dBA*(aktywowane przez Plantronics Hub). Dodatkowa ochrona przed 
skokami natężenia dźwięku niższego poziomu oferowana przez Plantronics 
Hub zmniejsza wartość maksymalną do 102 dBA.

Modele C5210 USB (jednouszny), C5210 USB-C (jednouszny), C5220 USB (dwuuszny) 
C5220 USB-C (dwuuszny) 
Zaprojektowany dla aplikacji UC oraz softfonów firm Avaya®, Cisco®, 
Microsoft® i innych.* Certyfikowany dla aplikacji Skype for Business

*Pobieranie najnowszą wersję oprogramowania Plantronics Hub odbieranie / kończenie połączenia z naciśnięciem 
przycisków za pomocą miękkich telefonów.

GLOBALNE WSPARCIE KLIENTA 
Firma Plantronics zapewnia wiodące w branży wsparcie serwisowe i techniczne dostępne na 
całym świecie. Odwiedź stronę internetową plantronics.com/support

Więcej informacji na temat serii Blackwire 5200 i innych produktów Plantronics można znaleźć 
na stronie plantronics.com

Waga Całkowita waga Słuchawka 
Kabel podłącze- 
niowy z USB-A

Kabel podłącze- 
niowy z USB-C

Gramy Uncje Gramy Uncje Gramy Uncje Gramy Uncje

Blackwire 5210 125,4 4,423 100 3,527 25,4 0,895 25,4 0,895

Blackwire 5220 164,2 5,791 138,8 4,896 25,4 0,895 25,4 0,895
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