
SWOBODA 
PRZEMIESZCZANIA 
SIĘ PO BIURZE 
PODCZAS ROZMÓW.

KORZYŚCI

• Zapewnij pracownikom biurowym 
elastyczność i wydajność w pracy bez 
zajmowania sobie rąk dzięki zasięgowi 
mobilnemu Bluetooth® klasy 1: do 91 m 
w przypadku modeli z serii Office i do 
30 m w przypadku modeli z serii UC 

• Słuchawki można nosić na dwa 
sposoby: założenie jednej słuchawki 
pozwala słyszeć dźwięki otoczenia, 
natomiast założenie dwóch słuchawek 
idealnie sprawdza się podczas słuchania 
multimediów oraz sprawia, że każda 
rozmowa telefoniczna brzmi jak 
rozmowa w cztery oczy

• Ułatw i usprawnij wdrożenia na 
poziomie globalnym — niezależnie 
do tego, ilu biur to dotyczy — dzięki 
przystępnemu rozwiązaniu z użyciem 
technologii Bluetooth®

VOYAGER 4200 Z SERII OFFICE I UC

Zwiększ wydajność pracowników biurowych dzięki bezprzewodowym 
słuchawkom Bluetooth® Voyager 4200 z serii Office i UC. Urządzenie 
zapewnia duży zasięg i dynamiczny dźwięk. Użytkownicy mają do wyboru 
dwa wygodne style noszenia. Noszenie jednej słuchawki pozwala słyszeć 
dźwięki otoczenia. Natomiast dwie słuchawki idealnie nadają się do słuchania 
multimediów oraz sprawiają, że każda rozmowa telefoniczna brzmi jak 
rozmowa w cztery oczy. Dzięki miękkim poduszkom nausznym i pałąkowi na 
głowę Twoje zespoły mogą liczyć na doskonałą wyrazistość dźwięku Poly 
oraz niezrównaną wygodę. Dodatkowo system redukcji szumów otoczenia i 
dwa mikrofony skutecznie blokują głos rozmówców w tle. Słuchawki można 
podłączyć do telefonu stacjonarnego, komputera lub smartfonu. Kto chce 
uzyskać większą elastyczność i swobodę? Wszyscy.

• Łatwa łączność z telefonem stacjonarnym dzięki jednokierunkowej stacji bazowej 
Voyager 4200 Office

• Bezproblemowa łączność z telefonem stacjonarnym i komputerem PC/Mac dzięki 
dwukierunkowej stacji bazowej Voyager 4200 Office

• Urządzenie Voyager 4200 z serii UC łączy się bezpośrednio z telefonem 
komórkowym i/lub komputerem PC/Mac (za pomocą adaptera USB)

• Wersja obsługująca Microsoft Teams z dedykowanym przyciskiem Teams 
umożliwiającym natychmiastowy dostęp

ARKUSZ DANYCH



ARKUSZ DANYCH

DANE TECHNICZNE

CZAS ROZMÓW

• Do 12 godzin rozmowy i 15 godzin  
słuchania muzyki

CZAS CZUWANIA

• Do 13 dni czasu czuwania

ZASIĘG:

• Do 30 m w przypadku modeli z serii UC

• Do 91 m w przypadku modeli z serii 
Office (w linii prostej)

WAGA SŁUCHAWKI

• 110 g (jednouszna)/150 g (dwuuszna)

TECHNOLOGIA BLUETOOTH

• Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0 z BLE 
Używane profile Bluetooth: A2DP, 
AVRCP, HFP, HSP

KODEKI

• Muzyka: SBC, Połączenie komórkowe: 
CVSD, mSBC, Połączenie UC: Mono: 
MSBC; Stereo: MSBC

CZUŁOŚĆ GŁOŚNIK A

• Zoptymalizowany pod kątem 
prowadzenia komunikacji i  
odtwarzania multimediów

 
 
 
 
 
 
 

ZASIĘG GŁOŚNIK A, TELEKOMUNIK ACJA

• 100 Hz – 6,8 kHz

ZAKRES GŁOŚNIKA, MUZYKA/MULTIMEDIA

• 20 Hz – 20 kHz

IMPEDANCJA GŁOŚNIK A

• 32 omy

ROZMIAR GŁOŚNIK A

• 32 mm 

POJEMNOŚĆ BATERII

• 360 mAh (standardowa)/350 mAh 
(minimalna)

RODZA J BATERII

• Niewymienny akumulator litowo-  
jonowy, polimerowy

CZAS ŁADOWANIA

• 1,5 godziny (pełne naładowanie) 

MIKROFON I TECHNOLOGIE

• Dwa mikrofony z redukcją szumów:  
1 jednokierunkowy; 1 kierunkowy z 
technologią MEMS

OCHRONA SŁUCHU

• Stopniowanie dźwięku dla poprawienia 
komfortu słuchania oraz stopniowanie 
sygnałów akustycznych dla ochrony 
przed dźwiękami powyżej 118 dBA 

PRZYCISKI ODBIORU/ZAKOŃCZENIA 
ROZMOWY

• Odbieranie/ignorowanie/kończenie 
połączeń, wybieranie ponowne, 
wyłączenie mikrofonu,  
regulacja głośności

PRZYCISKI STERUJĄCE MULTIMEDIAMI

• Następny lub poprzedni utwór/ 
wstrzymanie odtwarzania/odtwarzanie

POWIADOMIENIA

• Ulepszone powiadomienia głosowe 
informują o pozostałym czasie  
rozmów, wyłączonym mikrofonie  
i stanie połączenia

OBSŁUGIWANE APLIK ACJE

• Wersja Plantronics Hub dla 
komputerów stacjonarnych jest 
dostępna dla komputerów z systemem 
Windows i Mac; wersja mobilna jest 
dostępna dla urządzeń z systemem 
Android i iOS; pakiety Plantronics 
Manager Pro*: Asset Management & 
Adoption, Call Quality & Analytics, 
Health & Safety Amazon Alexa (łatwy 
dostęp) Tile (znajdowanie zgubionej 
słuchawki)

* Pakiety Plantronics Manager Pro / Plantronics 
Hub dla komputerów stacjonarnych nie są 
obsługiwane przez modele dostosowane 
tylko do telefonów stacjonarnych

MODEL

• Zaprojektowany dla aplikacji do 
komunikacji zintegrowanej (UC) oraz 
softfonów firm Avaya, Cisco, Microsoft 
i innych Już wkrótce – Microsoft Teams

VOYAGER 4200 
Z SERII OFFICE I UC

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aby dowiedzieć się więcej o słuchawkach Voyager 4200 z serii Office i UC,  
odwiedź stronę poly.com/voyager-4200
Szczegółowe informacje o produkcie i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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