
BEWEEG VRIJ 
DOOR KANTOOR 
EN BLIJF VERBONDEN.

VOORDELEN

• Geef medewerkers meer flexibiliteit 
en handsfree productiviteit met een 
klasse 1 bluetooth-bereik van maximaal 
91 meter met de Office-modellen 
(zonder obstakels) en maximaal 30 
meter met de UC-modellen 

• Voorzie in ieders behoeften met twee 
draagstijlen: mono – voor iedereen die 
zijn omgeving wil horen, of stereo – 
ideaal voor media, elk gesprek klinkt 
alsof het face-to-face is

• Implementeer eenvoudig en naadloos 
door het hele bedrijf – ongeacht het 
aantal betrokken kantoren – dankzij 
één uitgebreide, gebruiksvriendelijke 
bluetooth-oplossing

VOYAGER 4200 OFFICE- EN UC-SERIE

Verhoog de productiviteit van kantoormedewerkers met draadloze bluetooth-
headsets uit de Voyager 4200 Office- en UC-serie. Een ruim roamingbereik 
en levendig geluid gegarandeerd. Gebruikers kunnen kiezen uit twee 
comfortabele stijlen voor over het hoofd. Met mono kunnen ze hun omgeving 
horen. Stereo is ideaal voor het luisteren naar media en zorgt ervoor dat 
elk gesprek klinkt alsof het face-to-face is. Uw teams kunnen rekenen op 
superieure Poly-audiohelderheid en comfort dankzij de zachte oorkussens 
en een hoofdbeugel. Bovendien bevat het uitstekende noise-cancelling en 
dubbele microfoons om gesprekken in de omgeving te blokkeren. Gebruikers 
kunnen verbinding maken met hun vaste telefoon, computer of smartphone. 
Wie is er klaar voor meer flexibiliteit en vrijheid? Iedereen.

• Eenvoudig aan te sluiten op uw vaste telefoon met het enkelvoudige 
Voyager 4200 Office-basisstation

• Sluit naadloos aan op uw vaste telefoon en pc/Mac met het tweewegs 
Voyager 4200 Office-basisstation

• De Voyager 4200 UC-serie kan rechtstreeks worden aangesloten op uw  
mobiele telefoon en/of pc/Mac (via usb-adapter)

• Microsoft Teams-versie met speciale Teams-knop voor directe toegang

DATA SHEET



DATA SHEET

SPECIFICATIES

GESPREKSTIJD

• Gesprekstijd maximaal 12 uur, 
15 uur luistertijd

STANDBY-TIJD

• Standby-tijd: maximaal 13 dagen

BEREIK:

• UC-modellen tot 30 meter

• Office-modellen tot 91 meter 
(zonder obstakels)

GEWICHT HEADSET

• 110 g (mono)/150 g (stereo)

BLUETOOTH-TECHNOLOGIE

• Bluetooth versie: Bluetooth 5.0  
met BLE Gebruikte bluetooth-profielen: 
A2DP, AVRCP, HFP, HSP

CODECS

• Muziek: SBC, oproep met mobiel:  
CVSD, mSBC, UC-oproep: Mono:  
mSBC; Stereo: mSBC

SPEAKERGEVOELIGHEID

• Geoptimaliseerd voor 
telecommunicatie, muziek/media 
 
 

LUIDSPREKERBEREIK BIJ  
TELECOMMUNICATIE

• 100 Hz – 6,8 kHz

LUIDSPREKERBEREIK BIJ MUZIEK/MEDIA

• 20 Hz – 20 kHz

SPEAKERIMPEDANTIE

• 32 ohm

AFMETINGEN LUIDSPREKER

• 32 mm 

BATTERIJCAPACITEIT

• 360 mAh standaard/350 mAh minimaal

BATTERIJTYPE

• Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium  
ion-polymeer

OPLAADTIJD

• 1,5 uur voor volledig opladen 

MICROFOON EN TECHNOLOGIE

• Noise-cancelling met twee microfoons:  
1 eenzijdig gericht; 1 MEMS-gericht

GEHOORBESCHERMING

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

GESPREKSKNOPPEN

• Oproep aannemen/negeren/
beëindigen, herhalen, muten,  
volume + /-

MEDIAKNOPPEN

• Nummer vooruit/nummer terug/
pauzeren/afspelen

ALERTS

• Verbeterde gesproken meldingen geven 
de resterende gesprekstijd, mute- en 
verbindingsstatus aan

ONDERSTEUNDE TOEPASSINGEN

• Plantronics Hub* desktop version 
is beschikbaar voor Windows/Mac, 
mobiele versie op Android en iOS, 
Plantronics Manager Pro* suites: Asset 
Management & Adoption, Call Quality 
& Analytics, Health en Veiligheid 
Amazon Alexa (eenvoudige toegang) 
Tile (locatie van kwijtgeraakte headset)

*Plantronics Manager Pro/Plantronics Hub    
  Desktop wordt niet ondersteund door  
  modellen met alleen een vaste telefoon

MODEL

• Ontwikkeld voor UC-applicaties en 
softphones van Avaya, Cisco, Microsoft 
en andere leveranciers. Binnenkort: 
Microsoft Teams

VOYAGER 4200 KANTOOR 
EN UC-SERIE

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over headsets uit de Voyager 4200 Office- en UC-serie,  
gaat u naar poly.com/voyager-4200
Productgegevens en specificaties kunnen worden gewijzigd.
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