Tecnologia
Smart Sensor™ intuitiva

Conectividade Bluetooth®

A fiabilidade de um aparelho com fios
junta-se à flexibilidade sem fios
Série Blackwire® 700
O auricular UC de alta qualidade para gerir chamadas facilmente a partir do seu PC ou dispositivo móvel

Blackwire® 710/720
O auricular UC versátil, que oferece áudio de alta qualidade a partir do PC e conectividade
Bluetooth® perfeita a dispositivos telemóveis e tablets. Desfrute de qualidade de som inigualável,
da primeira tecnologia Smart Sensor™ da indústria, que atende automaticamente uma chamada
quando coloca os auriculares, e um cabo amovível para que possa atender chamadas móveis em
todo o escritório.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Design flexível e inovador
• Ligação USB ao PC fácil e cabo amovível para receber as
suas chamadas móveis em todo o escritório
• Controlos em linha intuitivos para atender/terminar
chamadas por PC e por telemóvel, controlar o volume e
cortar o som
• Luzes indicadoras e mensagens de voz em linha com
indicações do estado da ligação, corte de som e volume
Desempenho intuitivo
• Com a tecnologia Smart Sensor, basta colocar o auricular
para atender uma chamada
• A Smart Call Transfer encaminha automaticamente o
áudio do telemóvel para o auricular sempre que este
estiver colocado – e vice-versa
• Os sensores incorporados disponibilizam informação
contextual, criando uma plataforma adaptável e
duradoura
Clareza de som inigualável
• Áudio de PC de banda larga com microfones com
cancelamento de som para telefonia de PC de altaqualidade
• O equalizador dinâmico ajusta automaticamente as
definições de áudio entre chamadas de voz e música
• O processamento de sinais digitais (DSP) proporciona
um som natural de voz
• O A2DP integrado permite-lhe desfrutar de transmissões
de conteúdo multimédia no seu telemóvel ou tablet
Acessórios incluídos
• Estojo de transporte duradouro
para um armazenamento e
portabilidade fáceis

Aro para a cabeça
duradouro em metal

Blackwire 710
(monauricular)

Blackwire 720
(estéreo)

As almofadas ultra
macias para as orelhas
dobram-se para serem
guardadas

Atender/terminar
chamadas, cortar o
som, volume +/-

As luzes nas almofadas
dos altifalantes indicam
aos seus colegas quando
tem uma chamada activa
Cabo USB amovível

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ligação ao

PC através de USB, telemóvel ou tablet por Bluetooth

Ideal para

Utilizadores com grande volume de comunicações através de áudio do PC e
algumas comunicações por telemóvel

Compatível com

Windows® ou Mac OS

Tempo de conversação

Até 10 horas; até 10 dias em tempo de espera e até 6 horas em tempo de audição
(A2DP)

Frequência sem fios

Bluetooth v3.0 + EDR

Desempenho Áudio

Dynamic EQ, frequência de resposta do microfone 100 Hz – 8 kHz óptima para
telefonia de voz de banda larga (até 6800 Hz), saída estéreo de alta-fidelidade
entre 20 Hz – 20 kHz (apenas no C720), processamento de sinais digitais (DSP)
melhorado, microfone com cancelamento de ruído, A2DP

Protecção auditiva

SoundGuard®: nivelamento de som para conforto auditivo e limitação acústica para
protecção contra sons superiores a 118 dBA (PC/telemóvel) SoundGuard DIGITAL®:
a protecção anti-sobressalto detecta e elimina aumentos súbitos de som e limita o
nível a 105 dBA; a medição da média ponderada por tempo impede que a exposição
diária ao som ultrapasse o limite de 85 dBA (apenas para PC)

Garantia limitada

2 anos
NÚMERO DE MODELO

SUPORTADO PELO SERVIÇO E ASSISTÊNCIA
GLOBAL DA PLANTRONICS
Para obter mais informações acerca da série
Blackwire 700 ou de quaisquer outros produtos
Plantronics, aceda a plantronics.com

Versão UC standard concebida para aplicações e
softphones UC da Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™
entre outros*

TM

REFERÊNCIA

C710 (monauricular)

87505-02

C720 (binauricular/estéreo)

87506-02

C710-M (monauricular)

87505-01

C720-M (binauricular/estéreo)

87506-01

*Download the latest release of Plantronics Spokes software to get one-touch call answer/end with these softphones.
™

©2012 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, o desenho do logótipo; Blackwire, Smart Sensor, SoundGuard, Spokes e o gráfico Sound World são marcas comerciais ou registadas da
Plantronics, Inc. Microsoft, Windows e Lync são marcas comerciais ou registadas da Microsoft Corporation nos E.U.A. e noutros países. Avaya é uma marca comercial da Avaya Inc.; Cisco é uma marca comercial
registada da Cisco Systems, Inc., e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e determinados outros países. IBM é uma marca comercial da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos, noutros
países ou em ambos. Mac é uma marca registada da Apple Inc. 9/12

