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VOYAGER 5200 OFFICE- EN UC-SERIE

Medewerkers die op of buiten kantoor werken hebben een bluetooth-headset  
nodig die ze met zich mee kunnen nemen. De Voyager 5200 Office- en UC-
headsetsystemen klinken professioneel in elke omgeving, ongeacht of ze 
aangesloten zijn op een vaste telefoon, pc of mobiele telefoon. Met zes lagen 
WindSmart-technologie en vier alzijdig gerichte microfoons om storende 
achtergrondgeluiden te verminderen, staat niets een heldere verbinding in 
de weg. Het maakt daarbij niet uit welk type communicatieapparaat wordt 
gebruikt. De slanke, compacte headset zit comfortabel en kan de hele dag 
gedragen worden. En werknemers hoeven zich geen zorgen te maken over  
de levensduur van de batterij dankzij de handige oplaadmogelijkheden.  
De Office- en UC-serie zorgen ervoor dat u altijd en overal kunt 
communiceren. Kenmerken:

• Draagcomfort de hele dag door, discrete draagstijl
• De compacte headset is perfect voor onderweg
• Eenvoudige connectiviteitsopties voor uw verschillende communicatiebehoeften

 - Het 1-wegs basisstation van de Voyager 5200 Office-serie kan via de interface- 
kabel van de telefoon of EHS-kabel op uw vaste telefoon worden aangesloten

 - Het 2-wegs basisstation van de Voyager 5200 Office-serie kan via de interface- 
kabel van de telefoon of EHS-kabel op uw vaste telefoon en via een USB-A- of 
USB-C-kabel op uw pc/Mac worden aangesloten 

 - De Voyager 5200 UC kan via een BT600 usb-adapter (USB-A of USB-C-opties) 
op uw pc/Mac en rechtstreeks op de mobiele telefoon worden aangesloten 

MONO BLUETOOTH® 
HEADSETSYSTEEM

VOORDELEN

• IT-managers hebben het makkelijk: 
er hoeft maar één draadloos 
Office bluetooth headsetsysteem 
in het gehele bedrijf te worden 
geïmplementeerd

• Gebruikers hoeven zich geen zorgen 
te maken over de levensduur van de 
batterij aangezien het systeem een 
oplaadstation of oplaadetui bevat 

• Ideaal voor gebruik buitenshuis,  
dankzij het noise-canceling  
ontwerp met vier microfoons, 
WindSmart-technologie en P2i 
waterafstotende coating

• Microsoft Teams-versie voor 
eenvoudiger samenwerken en 
communiceren, en met een speciale 
Teams-knop voor directe toegang 
tot de Teams-app



©2021 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Poly en het propellorbeeldmerk zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Het bluetooth 
handelsmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en alle gebruik door Plantronics, Inc. wordt toegestaan onder licentie. Alle overige handelsmerken zijn 
het eigendom van hun respectieve eigenaren. 6.21 1249950

MEER INFORMATIE

Ga voor meer informatie over de Voyager 5200 Office en UC naar  
www.poly.com/voyager-5200

SPECIFICATIES

GESPREKSTIJD/STAND-BY

• Tot 7 uur gesprekstijd

• Tot 9 dagen standby-tijd

DRAADLOZE REEKS

• UC-modellen
 - Tot 30 meter 

• Office-modellen
 - Tot 75 meter1

GEWICHT HEADSET

• 20 gram

BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE

• Bluetooth versie
 - Bluetooth 5.0 met BLE

• Bluetooth-profielen
 - A2DP
 - HFP
 - HSP
 - PBAP
 - SSP2 

AUDIO-FUNCTIES

• Zes lagen WindSmart-technologie, pc  
breedband en mobiele breedband
 - Tot 6800 Hz

• Echo-onderdrukking

• Eigen DSP

• A2DP

CODECS

• MSBC

• G.722

• CVSD

• SBC 

AFMETINGEN LUIDSPREKER

• 13,6 mm

LUIDSPREKERBEREIK BIJ 
COMMUNICATIE

• 100 Hz-6,8 kHz

LUIDSPREKERBEREIK BIJ  
MUZIEK/MEDIA

• 100 Hz-20 kHz

SPEAKERGEVOELIGHEID

• Geoptimaliseerd voor 
telecommunicatie, muziek/media

SPEAKERIMPEDANTIE

• 16 ohm

BATTERIJCAPACITEIT

• 122 mAh standaard /  
120 mAh minimaal 

BATTERIJTYPE

• Oplaadbaar, niet-vervangbare  
lithium-ion

OPLAADTIJD

• 1,5 uur

GEHOORBESCHERMING

• SoundGuard
 - Geluidsegalisatie voor luister-comfort 

en akoestische begrenzing voor 
bescherming tegen geluiden boven 
118 dBA

MICROFOON EN TECHNOLOGIE

• 4 digitale, alzijdig gerichte MEMS-
microfoons, met ruisonderdrukking 
voor meerdere microfoons

CALL CONTROLS

• Oproep aannemen/negeren/
beëindigen

• Gerhalen

• Muten

• Volume +/-

MEDIAKNOPPEN

• Nummer vooruit/nummer terug/
pauzeren/afspelen

MELDINGEN

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

KOPPELEN MET NFC 

• Ja

SOFTPHONE-COMPATIBILITEIT

• Ontwikkeld voor UC-toepassingen en 
softphones van Avaya, Cisco, 
Microsoft en meer

• Binnenkort
 - Microsoft Teams

APPS

• De Plantronics Hub desktop2-versie 
is beschikbaar voor Windows/Mac, 
mobiele versie beschikbaar voor 
Android en iOS

• Plantronics Manager Pro2-suites
 - Assetbeheer en -implementatie
 - Belkwaliteit en -analyse
 - Gezondheid en veiligheid

• Amazon Alexa (eenvoudige toegang)

• Tile (locatie van kwijtgeraakte headset)

1Voyager 5200 CD, Voyager 5200 D,  
  zonder obstakels
2Plantronics Manager Pro/Plantronics Hub- 
  desktop wordt niet ondersteund voor vaste  
  telefoon-modellen
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