
PRODUCTINFORMATIE

VOYAGER 8200 UC
Vermijd lawaai. Geen afleiding meer.
U kunt zich altijd en overal goed concentreren.

Meeslepende audio
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De Plantronics Voyager 8200 UC-bluetooth-headset blokkeert achtergrondgeluiden, waar u 

ook bent, zodat u zich optimaal kunt concentreren. De headset heeft een modern ‘boomless’ 

ontwerp, kan verbonden worden met meerdere apparaten en biedt actieve noise-cancelling.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Dubbele omni-directioneel gerichte microfoons met verbeterde digitale signaalverwerking 
(DPS) waarmee u uw stem kunt optimaliseren en achtergrondgeluiden verminderen

• Hoogwaardige actieve noise-cancelling (ANC) op twee niveaus, zodat u zelf kunt kiezen in 
welke mate u noise-cancelling wilt instellen 

• De dynamische mutefunctie waarschuwt u als u spreekt en de microfoon is gemutet 

• Dankzij de slimme sensoren kunt u oproepen beantwoorden door de headset op te zetten en 
automatisch uw oproepen te muten of uw muziek te pauzeren door de headset af te zetten

• Modern ontwerp met microfoons in de oorschelp voor de stijlbewuste professional

• Met het 3,5mm-snoer kunt u nog langer luisteren, optimaal voor gebruik in het vliegtuig

SPECIFICATIES

Luister-/gespreks-/
standby-tijd

De luistertijd is max. 24 uur, de gesprekstijd 20 uur en de 
standby-tijd 1 maand

Bereik Maximaal 30 meter bij klasse 1-apparaat 

Geluidsprestaties Twee gekoppelde microfoons in elke oorschelp met DSP-
technologie voor noise-cancelling, dual-mode active noise-
cancelling (ANC) technologie, mobiele breedbandcompatibiliteit, 
A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Gehoorbescherming SoundGuard® DIGITAL: beschermt tegen geluidsniveaus hoger 
dan 118 dBA; anti-startle (tijdens gesprekken) detecteert en 
onderdrukt plotselinge harde signalen; tijdgewogen gemiddelden 
zorgen ervoor dat het gemiddelde geluidsniveau niet boven  
85 dBA uitkomt*

Headsetbediening Oproep aannemen/negeren/beëindigen/nummerherhaling, 
muten, volume +/-, bluetooth koppelen, ANC 1/2, open mic, 
smartphone VPA-toegang, aan/uit

Model B8200: gecertificeerde versie voor Skype for Business en 
geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®. Ontwikkeld voor  
UC-applicaties en softphones van onder andere Avaya, Cisco en 
Skype en andere

Gewicht 289 gram

Draadloze frequentie Bluetooth v4.1

Meegeleverde 
accessoires

USB-oplaadkabel, 3,5mm-audiokabel, BT600 USB-bluetooth-
adapter, draagtas

NFC Raak aan om met NFC-apparaten te koppelen

*Vereist Plantronics Hub-software om TWA-functie te kunnen gebruiken.

Ga voor meer informatie over de Voyager 8200 UC of andere producten naar plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE

Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.  

Ga naar plantronics.com/support
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VOYAGER 8200 UC

BELANGRIJKE FUNCTIES

A Smart sensor-technologie

B Gesprek aannemen/beëindigen

C Speciale mute-/luistermodus

D 3,5mm-aansluiting

E Ontwerp met twee microfoons  
 in elke oorschelp

F Twee-aan-twee gekoppelde ANC

G  Intuïtieve volume- en muziekregeling

H USB-bluetooth-adapter met 
 muteaanduiding
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