
Ledningsforbunden pålidelighed og 
trådløs fleksibilitet

Et førsteklasses UC-headset til håndtering af opkald fra din pc eller mobile enhed

Blackwire® 700-serien 

Intuitiv Smart Sensor™-
teknologi

Bluetooth®-forbindelse



This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Please use one of the other sizes if you need 
a larger version.

Det alsidige UC-headset, der giver pc-lyd i høj kvalitet og perfekt Bluetooth®-forbindelse til 
mobiltelefoner og tablets. Nyd uovertruffen lydkvalitet, brancheførende Smart Sensor™-teknologi, 
der automatisk besvarer et opkald, når du tager headsettet på samt et aftageligt USB-kabel, der 
gør det muligt at tage dine mobilopkald hvor som helst på kontoret.

Blackwire® 710/720

VIGTIGSTE FUNKTIONER

Innovativt, fleksibelt design

•  Enkel USB-tilslutning til din pc og et aftageligt 
USB-kabel til besvarelse af dine mobilopkald hvor som 
helst på kontoret

•  Intuitive knapper på ledningen til besvarelse/afslutning 
af pc- og mobilopkald, lydstyrkekontrol og aktivering af 
lydløs funktion

•  Lysindikator og voice alerts giver status på forbindelse, 
lydløs funktion og lydstyrke

Intuitiv ydeevne

•  Smart Sensor-teknologi giver dig mulighed for at 
besvare et opkald blot ved at tage headsettet på

•  Smart Call Transfer viderestiller automatisk lyden 
fra mobiltelefonen til headsettet, når det tages på 
– og omvendt

•  Indbyggede sensorer giver kontekstoplysninger og 
skaber en langtidsholdbar platform, der kan tilpasses

Enestående klar lyd

•  Pc-bredbåndslyd med støjreducerende mikrofoner til 
pc-telefoni i høj kvalitet

•  Dynamisk EQ justerer automatisk lydindstillingerne 
ved overgange mellem opkald og musik

•  DSP (Digital Signal Processing) leverer naturlig 
stemmegengivelse

•  Integreret A2DP gør det muligt at lytte til streamede 
medier fra din mobiltelefon eller tablet

Medfølgende tilbehør

•  Robust etui til nem 
opbevaring og transport

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tilsluttes til PC via USB, mobiltelefon eller tablet via Bluetooth

Ideel til Brugere med omfattende kommunikation via pc og til dels via mobiltelefon

Kompatibel med Windows® eller Mac OS

Taletid Op til 10 timer, op til 10 dages standbytid, op til 6 timers lyttetid (A2DP)

Trådløs frekvens Bluetooth v3.0 + EDR

Lydkvalitet Dynamisk EQ, mikrofonfrekvens 100 Hz–8 kHz optimal til bredbåndsstemme-
telefoni (op til 6.800 Hz), hi-fi-stereo-output fra 20 Hz–20 kHz (kun C720), 
forbedret digital signalbehandling (DSP), støjreducerende mikrofon, A2DP

Beskyttelse 
af hørelsen 

SoundGuard®: Teknologi der forhindrer, at støjniveauet overstiger 118dBA 
(pc/mobil)

SoundGuard DIGITAL®: Teknologi, der beskytter mod pludselige høje lyde samt 
forhindrer, at støvniveauet overstiger 105 dBA. Herudover forhindrer TWA-
måling (Time Weighted Average) støjniveauet i at overstige 85dBA målt over en 
arbejdsdag (kun pc)

Begrænset garanti 2 år

UNDERSTØTTET AF PLANTRONICS’ 
GLOBALE SERVICE OG SUPPORT

Du kan få flere oplysninger om Blackwire 700-serien 
eller ethvert andet Plantronics-produkt ved at besøge  
plantronics.com
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Besvar/afslut 
opkald, lydløs, 
lydstyrke +/-

Blackwire 710 
(mono)

Blackwire 720 
(stereo)

Aftageligt USB-kabel

Robust metalhovedbøjle

Ultrabløde ørepuder, 
der kan foldes fladt til 
opbevaring

Lamper på ørepuderne 
giver kollegerne besked, 
når du er midt i et opkald

MODELNUMMER DELNUMMER

UC-standardversion udviklet til UC-programmer 
og softphones fra Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ 
og flere*

C710 (mono) 

C720 (stereo)

87505-02

87506-02

Optimeret til Microsoft® Lync™ 2010, 
Lync 2013, og Microsoft® OCS 2007

C710-M (mono)

C720-M (stereo)

87505-01

87506-01

*Download den nyeste version af Plantronics Spokes™-software for at kunne foretage besvarelse/afslutning af 
opkald med ét tryk.

Følg Plantronics

http://twitter.com/Plantronics_UK

