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PRZEWODOWA SŁUCHAWKA DWUUSZNA BEZ WYSIĘGNIKA
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Pomóż pracownikom biurowym wyeliminować zakłócenia i zwiększyć produktywność dzięki 
Blackwire 7225 — przewodowej słuchawce bez wysięgnika ze złączem USB-A lub USB-C. W 
głośnych otoczeniach Blackwire 7225 umożliwia skupienie się na pracy podczas słuchania 
multimediów w wysokiej jakości dźwięku stereo. Podczas rozmów audio i wideo technologia 
aktywnej redukcji szumów (ANC) ogranicza hałas otoczenia. Pionierska konstrukcja bez 
wysięgnika spełnia potrzeby pracowników biurowych: to stylowa słuchawka o świetnym 
wyglądzie i brzmieniu, zarówno podczas słuchania muzyki, jak i rozmów audio i wideo.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Idealna do rozmów audio, wideo oraz odtwarzania multimediów 

• Aktywna i pasywna redukcja hałasów zewnętrznych eliminuje zakłócenia

• Dedykowana łączność z komputerami PC/Mac przez uniwersalne złącze USB-A lub USB-C

• Czarne lub białe wykończenie 

• Cztery mikrofony wykrywają zakłócenia ze wszystkich kierunków i oddzielają je od głosu 
mówiącego przy użyciu technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP), zapewniając 
naturalne brzmienie głosu

DANE TECHNICZNE

Profile audio Dynamiczny korektor dla rozmów telefonicznych i muzyki

Kodeki 24-bitowy dźwięk o częstotliwości próbkowania do 96 kHz

Pasmo przenoszenia odbierania Redukcja hałasów zewnętrznych (ANC)

Mikrofon otwarty Pozwala słyszeć dźwięki pochodzące z otoczenia wtedy,  
gdy tego potrzebujesz

Pasmo przenoszenia odbierania 20 Hz – 20 kHz

Czułość głośnika 127 dB ±1,5 dB

Impedancja głośnika 32 omy

Rozmiar głośnika 32 mm

Ochrona słuchu SoundGuard DIGITAL: zapewnia ochronę przed dźwiękami 
powyżej 118 dBA; zabezpieczenie przed gwałtownymi 
skokami natężenia dźwięku.G616 wykrywa nagły wzrost 
głośności dźwięku i eliminuje go; pomiar średniej ważonej 
czasowo (TWA) sprawia, że średnia dzienna ekspozycja 
na dźwięk nie przekracza 85 dBA (do korzystania z funkcji 
SoundGuard DIGITAL wymagane jest oprogramowanie 
Plantronics Hub)

Mikrofon i technologie Cztery mikrofony wielokierunkowe  

Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz – 10 kHz

Czułość mikrofonu -26 dBFS +/- 3 dB

Waga 155 g

Przyciski odbioru/ 
zakończenia rozmowy

Odbieranie/kończenie połączeń, wyłączenie mikrofonu, 
regulacja głośności

Przyciski sterujące multimediami Funkcja OpenMic, rozpoczynanie i wstrzymywanie 
odtwarzania, następny/poprzedni utwór

Alarmy głosowe Wyciszenie włączone, wyciszenie wyłączone, wyciszono, 
maksymalna głośność, minimalna głośność, ponowne 
wybieranie numeru, ponowne wybieranie ostatniego 
połączenia wychodzącego, odbieranie połączenia, 
wyłączona redukcja hałasów zewnętrznych, funkcja 
OpenMic włączona, funkcja OpenMic wyłączona

Globalna, ograniczona gwarancja 2 lata

Obsługiwane aplikacje Plantronics Hub dla Windows/Mac i Plantronics Manager Pro 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

DOŁĄCZONE AKCESORIA 

A Konstrukcja czterech mikrofonów  
 bez wysięgnika
B Wygodny metalowy pałąk nagłowny i  
 niezwykle miękkie skóropodobne nauszniki  
 apewniają wygodę przez cały dzień  
C Odbieranie/kończenie połączeń, wyłączenie 
 mikrofonu i regulacja głośności
D Złącze USB-A lub USB-C i wizualna  
 sygnalizacja trybu wyciszenia

• Futerał ułatwiający przechowywanie i  
 przenoszenie słuchawek

Więcej informacji na temat słuchawek Blackwire 
7225 i innych produktów można znaleźć na stronie 
plantronics.com
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