
Nu is elke locatie een 
geweldige plek om te bellen.

VOYAGER 5200
Geniet overal van glasheldere 
gesprekken, of u nu door een drukke 
straat in de stad loopt of in het café 
om de hoek zit, dankzij Plantronics 
unieke WindSmart®-technologie en 
geavanceerde noise-cancelling.

WindSmart-technologie

PRODUCTINFORMATIE 



Compatible with Android™Compatible with Android™

SPECIFICATIES

Gespreks- / standby-tijd Tot 7 uur / 9 dagen*

Noise-cancelling Vier microfoons met actieve digitale signaalverwerking (DSP) 
Interne, adaptieve 20-bands equalizer, akoestische echo-onderdrukking en sidetone-detectie

WindSmart-technologie Levert zes lagen bescherming tegen windruis dankzij een combinatie van aerodynamische 
vormgevingselementen en een adaptief, bedrijfseigen algoritme

Multipoint-technologie Blijf met twee telefoons verbonden en beantwoord oproepen vanaf beide telefoons

Audio streamen Stream muziek, routebeschrijvingen, podcasts en nog veel meer met Bluetooth Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP)

Bluetooth v4.1 Profielen: Phone Book Access Profile (PBAP), Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP), Wideband Hands-
free (HFP) Profile 1.6 en Headset (HSP) Profile 1.2

Bescherming tegen vocht Zweetbestendige nanocoating van P2i voor bescherming tegen zweet en vocht

Gesproken meldingen Verbeterde gesproken meldingen voor gesprekstijd, mutestatus, verbindingsstatus en meer

Firmware kan  
worden bijgewerkt

Werk de firmware bij en wijzig de taal met de Plantronics MyHeadset Updater-tool: 
plantronics.com/uk/support/myheadset/updater 

Oplaadtijd / aansluiting 90 minuten (maximaal) voor volledig opladen / micro-USB-aansluiting

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Batterijmeter van de headset Op het scherm voor iPhone, statusbalk voor iPhone en Android™ ingeschakeld door Plantronics Hub-app

Bereik / gewicht headset Tot 30 meter / 20 gram

Gebruiks- en 
opslagtemperatuur

0 – 40 °C

Service en ondersteuning 2 jaar garantie

Modellen** Voyager 5200: headset, USB-oplaadkabel 
Voyager 5220: headset, USB-oplaadkabel, oplader voor in de auto

VOYAGER 5200

*Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en kunnen per apparaat verschillen. **Beschikbaarheid van modellen verschilt per regio. 

©2016 Plantronics, Inc. Plantronics, Voyager en WindSmart zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. geregistreerd in de VS en andere landen en MyHeadset en Plantronics Hub zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Het Bluetooth-
woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Plantronics, Inc. gebeurt onder licentie. iPhone, iPad en iPod zijn handelsmerken van Apple, Inc. 
geregistreerd in de VS en andere landen en App Store is een servicemerk van Apple Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 4.16 

De notitie “Gemaakt voor iPod”, “Gemaakt voor iPhone” en “Gemaakt voor iPad” 
betekent dat een elektronisch accessoire specifiek ontworpen is voor een iPod, 
iPhone of iPad, en dat dit door de ontwikkelaar is gecertificeerd en het product 
aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk 
voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsvoorschriften 
en wettelijke normen. Let op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, 
iPhone of iPad van invloed kan zijn op draadloze prestaties. 

GRATIS PLANTRONICS-APPS  
plantronics.com/apps

Volg Plantronics op

Voyager 5220 (met oplader voor in de auto) Voyager 5200

KENMERKEN
• Vier microfoons met noise-cancelling en een 

DSP verminderen storend achtergrondgeluid 
zoals verkeer of drukte.

• Zes lagen van onze unieke WindSmart-
technologie zorgen ervoor dat uw stem 
duidelijk doorkomt, vooral buiten.

• HD-spraakhelderheid op 
breedbandapparaten en -netwerken.

• Grondig getest voor langdurig draagcomfort.
• Speciale spraakbedieningsknop.
• Smart sensor-technologie.
• Waarschuwingssignalen, beller-id en 

opnemen via spraak.
• Zweetbestendige nanocoating van P2i. 

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en 
ondersteuning door Plantronics.  
Ga naar plantronics.com/support

Plantronics BV, Scorpius 140,  
2132 LR Hoofddorp, Nederland.  
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE)  
of 800 24870 (LUX)

Ga voor meer informatie over de  
Voyager 5200 naar plantronics.com

http://www.plantronics.com/apps
http://www.plantronics.com
http://www.plantronics.com/support
http://www.plantronics.com/uk/support/myheadset/updater 
https://twitter.com/Plantronics_NL
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV



