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VOYAGER 5200 Z SERII OFFICE I UC

Pracownicy – zarówno ci pracujący w biurze, jak i poza nim – potrzebują 
słuchawki Bluetooth® tak mobilnej, jak oni sami. Słuchawki Voyager 5200 
z serii Office i UC zapewniają profesjonalną jakość dźwięku w każdym 
otoczeniu, niezależnie od tego, czy zostaną podłączone do telefonu 
stacjonarnego, komputera czy urządzenia mobilnego. Sześć warstw 
technologii WindSmart i cztery mikrofony wielokierunkowe eliminują 
rozpraszające dźwięki otoczenia, więc nic nie zakłóca rozmowy – niezależnie 
od tego, przez jakie urządzenie jest prowadzona i gdzie znajduje się 
pracownik. Kompaktowe wymiary i eleganckie wzornictwo sprawiają,  
że słuchawkę można wygodnie nosić przez cały dzień. A dzięki wygodnym 
opcjom ładowania pracownicy nie muszą martwić się o czas pracy 
akumulatora. Słuchawki z serii Office i UC są gotowe do pracy zawsze  
i wszędzie.

• Wygoda noszenia przez cały dzień, dyskretny wygląd
• Kompaktowy rozmiar sprawia, że słuchawka doskonale sprawdza się w podróży
• Łatwe opcje łączności dostosowane do różnych potrzeb komunikacyjnych

 - Jednokierunkowa stacja bazowa Voyager 5200 z serii Office łączy się z telefonem 
stacjonarnym za pośrednictwem interfejsu telefonicznego lub kabla EHS

 - Dwukierunkowa stacja bazowa Voyager 5200 z serii Office łączy się z telefonem 
stacjonarnym za pośrednictwem interfejsu telefonicznego lub kabla EHS lub z 
komputerem PC/Mac za pośrednictwem kabla USB-A lub USB-C

 - Stacja bazowa Voyager 5200 UC łączy się za pośrednictwem adaptera BT600 
USB (dostępne jest połączenie przez kabel USB-A lub USB-C) z komputerem 
PC/Mac i bezpośrednio z telefonem komórkowym 

SŁUCHAWKA 
MONO BLUETOOTH®

KORZYŚCI

• Ułatwienie pracy działowi IT – 
wystarczy wdrożyć globalnie 
tylko jeden system do obsługi 
bezprzewodowej biurowej  
słuchawki Bluetooth®

• Użytkownicy nie muszą martwić 
się o czas działania akumulatora 
– słuchawka jest dostarczana z 
podstawką ładującą lub etui ładującym 

• Doskonale sprawdza się również na 
zewnątrz dzięki czterem mikrofonom 
z funkcją redukcji szumów otoczenia 
technologii WindSmart i pokryciu 
warstwą P2i chroniącą przed wilgocią

• Wersja Microsoft Teams obsługuje 
rozwiązania ułatwiające współpracę 
i komunikację dzięki dedykowanemu 
przyciskowi Team umożliwiającemu 
szybko dostęp do aplikacji Teams
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aby uzyskać więcej informacji na temat modeli Voyager 5200 z serii Office i 
UC, odwiedź stronę www.poly.com/voyager-5200

DANE TECHNICZNE

CZAS ROZMÓW/CZUWANIA

• Do 7 godzin rozmowy, do 9 dni w 
trybie czuwania

ZASIĘG BEZPRZEWODOWY

• Modele z serii UC
 - Do 30 m (98 stóp) 

• Modele z serii Office
 - Do 75 m (250 stóp)1

WAGA SŁUCHAWKI

• 20 gram (0,04 funta)

TECHNOLOGIABLUETOOTH®

• Wersja Bluetooth
 - Bluetooth 5.0 z BLE

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

FUNKCJE DŹWIĘKU

• Sześć warstw technologii WindSmart

• Połączenie szerokopasmowe 
z komputerem i telefonem o 
częstotliwości
 - Do 6,800 Hz

• Eliminacja echa

• Opatentowana technologia 
przetwarzania sygnału cyfrowego

• A2DP

KODEKI

• MSBC

• G.722

• CVSD

• SBC 

ROZMIAR GŁOŚNIK A

• 13,6 mm

ZASIĘG GŁOŚNIK A – KOMUNIK ACJA

• 100 Hz – 6,8 kHz

ZASIĘG GŁOŚNIK A – MULTIMEDIA

• 100 Hz – 20 kHz

CZUŁOŚĆ GŁOŚNIK A

• Zoptymalizowany pod kątem 
prowadzenia komunikacji i  
odtwarzania multimediów

IMPEDANCJA GŁOŚNIK A

• 16 omy

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

• 122 mAh (standardowa) / 120 mAh 
(minimalna) 

RODZA J AKUMULATORA

• Niewymienny, litowo-jonowy

CZAS ŁADOWANIA

• 1,5 godziny

OCHRONA SŁUCHU

• SoundGuard
 - Dostosowanie poziomu dźwięku 

zwiększa komfort, ograniczenie 
głośności w celu ochrony słuchu 
przed dźwiękami powyżej 118 dBA

MIKROFON I TECHNOLOGIA

• Cztery cyfrowe mikrofony 
wielokierunkowe MEMS, mikrofony z 
redukcją szumów otoczenia

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 alerty głosowe  
informujące o pozostałym czasie 
rozmowy, wyciszeniu mikrofonu i 
stanie połączenia

PAROWANIE NFC 

• Tak

KOMPATYBILNOŚĆ Z SOFTFONAMI

• Stworzony do użytku z aplikacjami 
UC i softfonami firm Avaya, Cisco, 
Microsoft i innymi

• Już wkrótce
 - Microsoft Teams

APLIK ACJE

• Wersja Plantronics Hub na komputer2 
jest dostępna dla komputerów 
Windows/Mac
 - Wersja na urządzenia mobilne jest 

dostępna na urządzenia z systemem 
Android i iOS

• Pakiety Plantronics Manager Pro2 Suite
 - Wdrażanie zasobów i zarządzanie 

nimi
 - Jakość i analiza połączenia
 - Zdrowie i bezpieczeństwo

• Amazon Alexa (łatwy dostęp)

• Tile (lokalizowanie zgubionej 
słuchawki)

1Voyager 5200 CD, Voyager 5200 D, w  
  zasięgu wzroku
2Oprogramowanie Plantronics Manager  
  Pro/Plantronics Hub na komputer 
  nie jest obsługiwane w przypadku  
  modeli  obsługujących wyłącznie  
  telefony stacjonarne
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