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SERIA SAVI 8200 OFFICE I UC

Pracownicy skarżą się na hałas w biurze? To nie problem. Zainwestuj w 
wydajność – wybierz słuchawki z serii Savi 8200 Office i UC. Wycisz 
pobliskie hałasy i zachowaj doskonały dźwięk, bezpieczeństwo oraz 
prywatność rozmów dzięki funkcji redukcji szumów i wyciszania pobliskich 
konwersacji. Zapewnij swoim pracownikom swobodę przemieszczania się 
w trakcie rozmowy i wydłuż jej czas — unikalny akumulator, który można 
wymienić w trakcie pracy urządzenia, sprawia, że możesz rozmawiać 
praktycznie bez końca*. Członkowie zespołu mogą wybrać odpowiadający 
im styl noszenia lub zdecydować się na model rozkładany.  Bez względu 
na to, gdzie pracujesz, zestaw słuchawkowy z serii Savi 8200 Office i UC 
pomoże Ci zachować pełną wydajność przez cały dzień.

• Możliwość wyboru stylu noszenia oraz model rozkładany 3-w-1 
(Savi 8240/8245)

• Zasięg w linii prostej do 180 m 
• Do 13 godzin czasu rozmów w przypadku modeli z pałąkiem na głowę 

(Savi 8210/8220) 
• Do 7 godzin czasu rozmów (Savi 8240) lub nielimitowany czas rozmów  

w przypadku modelu Savi 8245

LEPSZY DŹWIĘK. 
DOKŁADNIEJSZE 
TŁUMIENIE.WIĘKSZA 
KONCENTRACJA.

KORZYŚCI

•  Lepszy kontakt z rozmówcami dzięki 
jedynemu zestawowi słuchawkowemu 
DECT™ z systemem aktywnej redukcji 
szumów (S8220)

•  Gwarancja poufności rozmów —  
zestaw słuchawkowy DECT™ ma 
certyfikat bezpieczeństwa forum 
DECT™ i korzysta z najnowszych 
standardów bezpieczeństwa

•  Wyciszenie panującego w biurze 
hałasu oraz odgłosów rozmów dzięki 
mikrofonowi redukującemu szumy 
otoczenia i wygłuszającemu odgłosy 
pobliskich konwersacji

•  Krystalicznie czysty głos dzięki  
najnowszej technologii DECT™, która 
zapewnia szerokopasmowy dźwięk  
bez wpływu na gęstość sygnału
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji na temat urządzeń z serii Savi 8200 Office i UC można 
znaleźć pod adresem www.poly.com/savi-8200

DANE TECHNICZNE

CZAS ROZMÓW / CZUWANIA

• Do 13 godzin rozmów
 - Do 50 godzin w trybie gotowości 

(Savi 8210 i Savi 8220)

• Do 7 godzin rozmów
 - Do 30 godzin w trybie gotowości 

(Savi 8240)

• Nielimitowane rozmowy i tryb 
gotowości (Savi 8245)

BEZPRZEWODOWY ZASIĘG ZESTAWU 
SŁUCHAWKOWEGO

• Zasięg w linii prostej
 - Do 180 m

• Typowe środowisko biurowe
 - Do 55 m

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

• 490 mAh (Savi 8210)

• 700 mAh (Savi 8220)

• 140 mAh (Savi 8240/8245)

RODZA J AKUMULATORA

• Wymienny

• Polimerowy litowo-jonowy

CZAS ŁADOWANIA

• 3 godziny

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA

• DECT™ 6.0 (Savi 8200 UC) 

• Bluetooth w wersji 4.2  
(Savi 8200 Office)

PROFILE AUDIO (SAVI 8200 OFFICE)

• Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP)

• AVRCP

• Profil zestawu głośnomówiącego 
Bluetooth (HFP)

• Profil zestawu słuchawkowego 
Bluetooth (HSP)

KODEKI

• G726

• G722

• Broadvoice32

• OPUS/CELT 16kS

• OPUS/CELT 48kS

JAKOŚĆ DŹWIĘKU ODBIERANIA

• Aktywna redukcja szumów (ANC) 
(Savi 8220)

PASMO PRZENOSZENIA ODBIERANIA

• Szerokopasmowy
 - 100–6800 Hz

• Multimedia
 - 20 Hz – 20 kHz

OCHRONA SŁUCHU

• SoundGuard DIGITAL zapewnia 
ochronę przed dźwiękami powyżej  
118 dBA

• Zabezpieczenie przed 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*

MIKROFON I TECHNOLOGIE

• Redukcja szumów otoczenia  
oraz wyciszanie odgłosów  
pobliskich rozmów

WAGA

• Savi 8210 (mono): 115 g

• Savi 8220 (stereo): 160 g

• Savi 8240/8245 (rozkładany): 21 g  
(zaczep na ucho)

PRZYCISKI ODBIORU/ZAKOŃCZENIA 
ROZMOWY

• Odbieranie/kończenie rozmów

• Wciszenie mikrofonu

• Regulacja głośności

• ANC wł./wył. (Savi 8220)

• Wł./wył. zasilania

POWIADOMIENIA GŁOSOWE I NIE TYLKO

• Wiele komunikatów głosowych

OBSŁUGIWANE APLIK ACJE

• Aplikacja Plantronics Hub na komputer 
stacjonarny

OBSŁUGIWANE PAKIETY  
PLANTRONICS MANAGER PRO

• Patrz informacje dot. oprogramowania 
i usług.

*Do obsługi funkcji SoundGuard  
  DIGITAL wymagane jest  
  oprogramowanie Plantronics Hub.
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