
PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

VOYAGER 3200 UC
Douszna słuchawka  
premium Bluetooth® 

KARTA PRODUKTU

Świat jest Twoim biurem. Jednak wcale nie 
musi ono wyglądać ani brzmieć w ten sposób. 
Zestaw słuchawkowy Voyager 3200 UC zapewnia 
kontakt zawsze i wszędzie bez obniżania 
wydajności. Wyeliminuj szum otoczenia i 
komfortowo prowadź rozmowy w każdym 
miejscu i czasie. 

Bądź w kontakcie zawsze i wszędzie 



PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS 

Kiedy żyjesz w ciągłym biegu, nie możesz pozwolić by cokolwiek Cię spowalniało. Nawet jeśli 

świat jest Twoim biurem, nie oznacza to, że musi ono wyglądać lub brzmieć w ten sposób. 

Voyager 3200 UC to słuchawka o eleganckim i dyskretnym designie, z trzema mikrofonami 

wykorzystującymi technologię redukcji szumów otoczenia, umożliwiająca prowadzenie rozmów w 

każdym miejscu, o dowolnej porze. Słuchawkę możesz zakładać i zdejmować w łatwy sposób,

przez co zawsze dotrzyma Ci kroku — nawet w te najbardziej pracowite dni. A zaawansowane 

funkcje zarządzania dźwiękiem, pomogą Ci przejąć pełną kontrolę nad prowadzoną rozmową.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Precyzyjnie dostrojony potrójny mikrofon z ulepszoną technologią cyfrowego przetwarzania 
sygnału (DSP) oferuje wyjątkowo wydajną redukcję szumów otoczenia.

• Dynamiczny alert informuje, kiedy zaczynasz mówić z wyłączonym mikrofonem.

• Współpracuje ze smartfonami, laptopami i tabletami.

• Aktywuj funkcje Siri, Google Now lub Cortana, dotykając jednego przycisku, aby dzwonić do 
osób z listy kontaktów, wysyłać wiadomości lub planować spotkania.

• Rygorystycznie testowany ergonomiczny design zapewnia długotrwały komfort noszenia.

DANE TECHNICZNE

Czas rozmów/czuwania Do 6 godzin; do 10 godzin ekstra z etui ładującym;  
do 7 dni czasu czuwania

Zasięg Do 30 metrów w przypadku urządzeń z technologią klasy pierwszej

Jakość dźwięku Potrójny mikrofon wykorzystujący technologię cyfrowego 
przetwarzania sygnału (DSP) redukującą szumy otoczenia; 
zgodność z technologią mobilnej transmisji
szerokopasmowej: zakres częstotliwości do 6800 Hz; eliminacja 
echa, opatentowana technologia DSP, A2DP.

Ochrona słuchu SoundGuard®: stopniowanie dźwięku dla poprawienia komfortu 
słuchania oraz obniżenie sygnałów akustycznych dla ochrony 
przed dźwiękami powyżej 118 dBA

Sterowanie słuchawką Odbieranie/ignorowanie/kończenie połączeń/ponowne 
wybieranie numeru, wyłączanie mikrofonu, regulacja głośności, 
dostęp do wirtualnego asystenta osobistego (VPA) za 
pośrednictwem smartfonu, włączanie/wyłączanie zasilania

Model B3200: certyfikowany pod Skype for Business i jest 
zoptymalizowany pod kątem Microsoft® Lync® Stworzony do 
użytku z aplikacjami UC i softfonami firm Avaya, Cisco,  
Skype i innych*

Waga 9g/0.019 lbs

Częstotliwość 
bezprzewodowa   

Bluetooth v4.1

Dołączone akcesoria Etui ładujące, adapter BT600 USB Bluetooth, wkładki douszne, 
kabel micro-USB

NTF Funkcja parowania NFC z urządzeniami obsługującymi 
tę technologię

* Wymaga oprogramowania Plantronics Hub.

Więcej informacji na temat słuchawki Voyager 3200 UC i innych produktów

można znaleźć na stronie plantronics.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY PLANTRONICS

Firma Plantronics zapewnia wiodące w branży wsparcie serwisowe i techniczne dostępne na 

całym świecie. plantronics.com/support
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VOYAGER 3200 UC

Zaprojektowane dla osób, które  
żyją w ciągłym biegu 
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