BLACKWIRE 725
Sintonize o trabalho, bloqueie o ruído
Para quando quer reduzir as distracções e aumentar
a produtividade.

Cancelamento de ruído activo

FOLHETO DO PRODUTO

BLACKWIRE 725
MANTENHA-SE CONCENTRADO NO TRABALHO E IGNORE AS DISTRACÇÕES
Mantenha-se concentrado com o Blackwire 725, auscultadores USB de alta qualidade concebidos
para bloquear as distracções em ambientes ruidosos. Com tecnologia de cancelamento de ruído
activo (ANC), o Blackwire 725 é perfeito para gerir chamadas de PC e desfrutar de música e
multimédia com som estéreo hi-fi dinâmico. O áudio de banda larga e o processamento de sinais
digitais (DSP) garantem chamadas recebidas com um som cristalino e, graças ao microfone com
cancelamento de ruído, também a sua voz soa perfeita. A tecnologia Smart Sensor permite-lhe
atender chamadas colocando simplesmente o auricular na cabeça. Um aro para a cabeça em metal
almofadado oferece conforto e durabilidade, enquanto as almofadas para as orelhas que se dobram
e o estojo de transporte incluído fazem com que seja muito fácil transportá-los. Com o Blackwire 725,
reduz as distracções e aumenta a produtividade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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UTILIZAÇÃO E PORTABILIDADE FÁCEIS
C

• Com a tecnologia Smart Sensor basta colocar os auscultadores para atender uma chamada
D

F
E

• As luzes indicadoras em linha e o áudio intuitivo alertam o utilizador para ligações, cortes de
som e estado do volume
• Inclui almofadas para as orelhas que se dobram e incluem um estojo de transporte de alta
qualidade para arrumação e portabilidade fáceis

A Aro para a cabeça em metal com almofada

ÁUDIO DE PC DE ALTA QUALIDADE

B As almofadas para as orelhas dobram-se
para guardar facilmente

• A tecnologia de cancelamento de ruído activo ajuda a bloquear sons. Ideal para ambientes de
trabalho ruidosos

C Microfone com cancelamento de ruído
com haste flexível

• Estilo de utilização estéreo hi-fi (nas duas orelhas) para um áudio mais rico e mais envolvente

D Atender/terminar chamadas, cortar o
som, volume +/E Ligação USB
F Interruptor ligar/desligar ANC

• A função dinâmica EQ optimiza a qualidade da sua voz durante chamadas e ajusta automaticamente
as definições de EQ quando estiver a ouvir música ou a reproduzir conteúdos multimédia
• Áudio de banda larga de PC de alta qualidade com microfone com cancelamento de ruído e
processamento de sinais digitais (DSP) para um som de voz mais natural
OPTIMIZADO PARA COMUNICAÇÕES UNIFICADAS

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
• Estojo de transporte para uma
arrumação e portabilidade fáceis

Para obter mais informações acerca do
Blackwire 725 ou sobre outros produtos,
consulte o Web site plantronics.com
SERVIÇO E SUPORTE GLOBAL
Suportado pelo serviço e assistência global
da Plantronics líder do sector.

Ligação a

PC e Mac via USB

Ideal para

Utilizadores em ambientes ruidosos com comunicações áudio PC/Mac; com
tecnologia Smart Sensor

Desempenho áudio

Cancelamento de ruído activo (ANC); equalizador dinâmico: frequência de resposta do microfone 100 Hz – 8 kHz óptima para telefonia de voz de banda larga
(até 6800 Hz), saída estéreo de hi-fi entre 20 Hz – 20 kHz, processamento de
sinais digitais (DSP) melhorado, microfone com cancelamento de ruído

Protecção auditiva

SoundGuard: nivelamento de som para conforto auditivo e limitação acústica
para protecção contra sons superiores a 118 dBA

Garantia limitada

2 anos

Modelo

Descrição

Referência

C725 (estéreo)

Versão da UC Standard incorporada para aplicações UC e
softphones da Avaya®, Cisco®, Skype™, entre outros*

202580-01

C725-M (estéreo)

Versão optimizada para utilizar com o Microsoft® Lync®

202581-01

*Transfira a versão mais recente do Plantronics Hub para obter funcionalidades de um toque e atender/terminar chamadas com
estes softphones.
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