
PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

VOYAGER 3200 UC
Bluetooth-headset voor in het oor

PRODUCTINFORMATIE 

Uw kantoor is overal. Maar dat hoeft niet zo 

te lijken of klinken. De Voyager 3200-serie 

maakt overal waar u gaat verbinding zonder  

aan prestaties in te boeten. Verwijder het 

lawaai en de wind en houd het gesprek altijd  

en overal gaande. 

Onderweg altijd verbonden



PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

Als u het druk heeft, is gas terugnemen geen optie. Maar als uw kantoor overal is, hoeft dit nog 

niet zo te lijken of klinken. De Voyager 3200 UC-headset heeft een slank ontwerp en de drie 

microfoons bevatten ruisonderdrukkende technologie zodat u altijd en overal telefoongesprekken 

kunt voeren. De headset kan eenvoudig worden op- en afgezet en het geavanceerde audiobeheer 

geeft u de controle over het gesprek.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Drie nauwkeurig afgestemde microfoons met uitgebreide DSP voor superieure 
ruisonderdrukking

• Dynamic Mute Alert merkt dat u begint te praten terwijl de mute-functie is ingeschakeld 
en stuurt u een waarschuwing 

• Werkt probleemloos met smartphones, laptops en tablets

• Activeer Siri, Google Now of Cortana met één druk op de knop om contactpersonen te 
bellen, berichten te verzenden of vergaderingen te plannen

• Tot 6 uur en maximaal 10 uur extra dankzij oplaadetui; standby-tijd maximaal 7 dagen 

SPECIFICATIES

Gespreks-/standby-tijd  Tot 6 uur, maximaal 10 uur extra met oplaadetui/ standby-tijd 
maximaal 7 dagen

Bereik  Maximaal 30 meter bij klasse 1 bluetooth-apparaat

Audioprestaties DSP ruisonderdrukkende technologie met drie microfoons, 
mobiele-breedbandcompatibiliteit: tot 6.800 Hz; echo-
onderdrukking, DSP, A2DP

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

Headsetbediening Oproep aannemen/negeren/beëindigen/herhalen, muten, 
volume +/-, smartphone, VPA-toegang, aan/uit

Model   B3200: gecertificeerd voor Skype for Business en 
geoptimaliseerd voor Microsoft Lync. Ontwikkeld voor UC-
toepassingen en softphones van o.a. Avaya, Cisco en Skype*

Gewicht  9 gram/0,019 lbs

Draadloze frequentie   Bluetooth® v4.1

Meegeleverde accessoires Oplaadetui, BT600 USB-bluetooth-adapter, oordopjes, 
micro-USB-kabel

NFC  Raak aan om met NFC-apparaten te koppelen

*Vereist Plantronics Hub.

Voor meer informatie over de Voyager 3200 UC of andere producten,

gaat u naar plantronics.com

PLANTRONICS KLANTENSERVICE

Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.

plantronics.com/support
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VOYAGER 3200 UC

Ontworpen voor uw drukke leven
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