
PRODUCTINFORMATIE

Active Noise Cancelling 

BLACKWIRE 725
Stem af op uw werk,  
sluit u af voor lawaai 
Wanneer u minder wilt worden afgeleid  

en productiever wilt zijn.



CONCENTREEER U OP UW WERK EN LAAT U NIET AFLEIDEN 
Houd uw aandacht erbij met de Blackwire 725, een hoogwaardige USB-headset die afleidingen in 
een rumoerige omgeving tegengaat. De Blackwire 725 beschikt over Active Noise Cancelling (ANC)-
technologie en is ideaal voor het beheren van oproepen via de pc en het genieten van muziek en 
multimedia met dynamisch hifi-stereogeluid. Door breedbandaudio en digitale signaalverwerking 
zijn inkomende oproepen glashelder, en dankzij de microfoon met noise-cancelling is uw stem dat 
ook. Met behulp van de Smart Sensor-technologie kunt u oproepen beantwoorden door de headset 
gewoon op uw hoofd te zetten. Een metalen hoofdbeugel met bekleding zorgt voor comfort en 
duurzaamheid, en dankzij de draaibare oorkussens en het meegeleverde draagetui kunt u de headset 
eenvoudig meenemen. Met de Blackwire 725 wordt u minder afgeleid en bent u veel productiever.

GEBRUIKSGEMAK EN DRAAGBAARHEID
• Met de Smart Sensor-technologie beantwoordt u een oproep door simpelweg de headset op te zetten
• Met geïntegreerde indicatielampjes en gebruikersvriendelijke geluidssignalen wordt de 

verbindings-, mute- en volumestatus aangegeven
• De oorkussens kunnen plat worden gedraaid om de headset gemakkelijk op te bergen en mee te 

nemen in het meegeleverde hoogwaardige etui

EERSTEKLAS PC-AUDIO
• Met behulp van de Active Noise Cancelling-technologie kunt u geluiden blokkeren, ideaal voor een 

rumoerige werkomgeving
• Hifi-stereodraagstijl (dubbeloors) voor rijkere, intensere audio
• De dynamische equalizerfunctie zorgt voor een optimale spraakkwaliteit tijdens gesprekken, terwijl de 

instellingen automatisch worden aangepast wanneer u naar muziek luistert of multimedia afspeelt
• Eersteklas pc-breedbandaudio met ruisonderdrukkende microfoon en digitale signaalverwerking 

(DSP) voor een natuurlijker spraakgeluid

BLACKWIRE 725

Model Beschrijving Artikelnummer

C725 (stereo) Versie voor UC-standaard, ontwikkeld voor UC-applicaties 
en softphones van Avaya®, Cisco®, Skype® en meer*

202580-01

C725-M (stereo) Gecertificeerd voor Skype for Business en geoptimaliseerd 
voor Microsoft® Lync®

202581-01

Verbinding met Pc en Mac via USB

Ideaal voor Gebruikers in omgevingen met veel lawaai met pc/Mac-audiocommunicatie; 
met Smart Sensor-technologie

Geluidsprestaties Actieve ruisonderdrukking (ANC); dynamische equalizer: frequentierespons 
microfoon 100 Hz – 8 kHz, optimaal voor breedbandspraaktelefonie (tot 
6800 Hz), hifi-stereo-uitgang van 20 Hz – 20 kHz, verbeterde digitale 
signaalverwerking (DSP), microfoon met ruisonderdrukking

Gehoorbescherming SoundGuard: geluidsegalisatie voor luistercomfort en akoestische begrenzing 
voor bescherming tegen geluiden boven 118 dBA

Garantie 2 jaar

MEEGELEVERD ACCESSOIRE

BELANGRIJKE KENMERKEN

GEOPTIMALISEERD VOOR UNIFIED COMMUNICATIONS

A Metalen hoofdbeugel met kussentje

B Oorkussens inklapbaar voor eenvoudig 
opbergen

C Flexibele verlengde microfoon met 
ruisonderdrukking

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

E USB-aansluiting

F Aan/uit-schakelaar voor actieve 
ruisonderdrukking

• Etui voor eenvoudig opbergen  

en meenemen 

*Download voor deze softphones de recentste versie van Plantronics Hub voor het aannemen/beëindigen van gesprekken met één 
druk op de knop.
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van Avaya Inc.. Cisco is het gedeponeerde handelsmerk van Cisco Systems Inc. en/of zusterondernemingen in de V.S en andere landen. Microsoft, Windows, Lync, en Skype zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
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Ga voor meer informatie over de Blackwire 725 naar plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE  
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics. 

Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.  
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)

http://www.plantronics.com
https://twitter.com/Plantronics_NL

