
Voyager 6200 UC
Wygoda. Uniwersalność. Wydajność.
SŁUCHAWKI BLUETOOTH® Z PAŁĄKIEM NA KARK.

KARTA PRODUKTU

Profesjonalna jakość dźwięku



Voyager 6200 UC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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A Aktywna redukcja szumów otoczenia 
 (ANC) (włączana na żądanie)

B Specjalny przycisk wyłączenia mikrofonu

C Komfortowe wkładki douszne

D Adapter USB BT600

E Podstawka ładująca na biurko

F Futerał podróżny

F

D
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Voyager 6200 UC to słuchawki z technologią Bluetooth®, pałąkiem na kark i wkładkami dousznymi stworzone 
dla profesjonalistów. Dzięki innowacyjnej technologii użytej w modelu Voyager 6200 UC przejście do następnej 
rozmowy staje się bardzo proste. Możesz bez problemowo połączyć się ze swoimi współpracownikami 
przebywającymi poza biurem lub posłuchać muzyki, aby lepiej skupić się na zadaniu.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• Aktywna i pasywna redukcja szumów otoczenia (ANC) na żądanie eliminuje zakłócenia, dzięki czemu można 

skoncentrować się na rozmowie telefonicznej lub pracy.

• Wysokiej klasy bezprzewodowe słuchawki hi-fi stereo bezproblemowo współpracują z komputerami stacjonarnymi, 
telefonami stacjonarnymi z technologią Bluetooth®, laptopami, telefonami komórkowymi i tabletami.

• Zastosowanie czterech mikrofonów wielokierunkowych bez wysięgnika i ulepszonej funkcji redukcji szumów 
otoczenia zapewnia optymalną transmisję głosu oraz odgłosy otoczenia na minimalnym poziomie.

• Pałąk na karku wibruje, gdy przychodzi nowe połączenie, więc nie musisz już regularnie sprawdzać telefonu. 

• Korzystaj z obydwu słuchawek lub tylko jednej, gdy chcesz słyszeć otoczenie, poprzez wyciągnięcie wkładki dousznej. 
Możesz także w szybki i łatwy sposób zdjąć słuchawki podczas rozmowy twarzą w twarz.

• Dźwięk szerokopasmowy zapewnia najwyższej jakości telefonię poprzez komputer PC, zgodny ze smartfonami 
obsługującymi funkcję HD Voice.

• Dynamiczne powiadomienie głosowe o wyciszeniu mikrofonu pojawi się, gdy czujniki wykryją, że zaczynasz mówić z 
wyłączonym mikrofonem. 

• Oprogramowanie Plantronics Manager Pro, dostępne w modelu SaaS i sprzedawane oddzielne, umożliwia zespołowi 
IT uzyskiwanie informacji o każdym kompatybilnym zestawie Plantronics używanym w Twojej firmie. 

DANE TECHNICZNE

Czas słuchania / 
rozmów / czuwania

Do 16 godzin słuchania, 9 godzin rozmów i 14 dni czasu czuwania

Zasięg Do 30 metrów w przypadku urządzeń z technologią Bluetooth klasy 1

Pojemność baterii Minimum 340 mAh

Rodzaj akumulatora Niewymienny polimerowy litowo-jonowy

Czas ładowania 1,5 godziny (pełne naładowanie)

Technologia Bluetooth Bluetooth v4.1 Headset Profile (HSP) 1.2 i Hands-Free Profile (HFP) 1.6 
(szerokopasmowy dźwięk HD Voice); komunikacja radiowa Bluetooth klasy 1

Profile audio Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.5

Kodeki Klasyczny; małe opóźnienia, APTx 

Jakość dźwięku 
odbierania

Redukcja szumów otoczenia (ANC)

Pasmo przenoszenia 
odbierania

20 Hz – 20 kHz (hi-fi stereo i telefonia stereo)

Ochrona słuchu SoundGuard DIGITAL: zapewnia ochronę przed dźwiękami powyżej 118 dBA; 
zabezpieczenie przed skokami natężenia dźwięku G616 wykrywa nagły wzrost głośności 
dźwięku i eliminuje go; pomiar średniej ważonej czasowo (TWA) sprawia, że średnia 
dzienna ekspozycja na dźwięk nie przekracza 85 dBA*.

Mikrofon i technologie Wbudowane cztery mikrofony z funkcją Digital Signal Processing (DSP)

Waga 56 g

Przyciski odbioru/
zakończenia rozmowy

Odbieranie/kończenie połączeń, wyłączenie mikrofonu, regulacja głośności

Przyciski sterujące 
multimediami

Wyłączenie mikrofonu, rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania, następny/
poprzedni utwór

Powiadomienia 
głosowe i nie tylko

Ulepszone powiadomienia głosowe informują o pozostałym czasie rozmów, wyłączeniu 
mikrofonu i stanie połączenia. Pałąk na karku wibruje, gdy przychodzi nowe połączenie.

Model B6200: certyfikowany dla aplikacji Skype for Business. Zaprojektowane dla aplikacji 
UC oraz softfonów firm Avaya, Cisco, Skype i innych.* Przewodnik kompatybilności z 
oprogramowaniem można znaleźć na stronie  
plantronics.com/pl/support/supported-softphones

Obsługiwane aplikacje Aplikacja Plantronics Hub jest dostępna dla systemu Windows lub komputerów Mac, a 
wersja mobilna jest dostępna dla systemów Android lub iOS. 

* Do korzystania z funkcji SoundGuard DIGITAL wymagane jest oprogramowanie Plantronics Hub.

Więcej informacji o serii MDA400 QD i 
Plantronics Manager Pro można znaleźć  
na stronie plantronics.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY 
PLANTRONICS
Firma Plantronics zapewnia wiodące w 
branży wsparcie serwisowe i techniczne 
dostępne na całym świecie.
plantronics.com/support
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