
VOYAGER 8200 UC
Odetnij się od hałasu. Zapomnij o zakłóceniach.
Odzyskaj koncentrację zawsze i wszędzie.

Immersyjny dźwięk

KARTA PRODUKTU
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Niezależnie od tego, gdzie w danej chwili pracujesz, Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth 
eliminuje otaczający Ciebie hałas, dzięki czemu możesz skoncentrować się na pracy, rozmowie 
lub na odtwarzanej muzyce. Nic już nie będzie Cię rozpraszać podczas korzystania z słuchawki 
z czterema mikrofonami bez wysięgnika, możliwości połączenia z wieloma innymi urządzeniami 
oraz technologii aktywnej redukcji szumów otoczenia.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Podwójnie sparowane mikrofony wielokierunkowe z ulepszoną technologią cyfrowego 
przetwarzania sygnału (DSP) optymalizują transmisję głosu, redukując jednocześnie 
szum otoczenia

• Najlepszy w swojej klasie dwupoziomowy tryb aktywnej redukcji szumów otoczenia (ANC) 
umożliwia wybranie preferowanego poziomu tłumienia hałasu 

• Dynamiczny alert informujący o wyłączonym mikrofonie powiadomi Cię, gdy zaczniesz 
rozmawiać przez wyciszone urządzenie 

• Inteligentne czujniki umożliwiają odebranie połączenia poprzez założenie słuchawki i 
automatyczne wyciszenie mikrofonu lub zatrzymanie muzyki poprzez jej zdjęcie

• Nowoczesna konstrukcja pozbawiona wysięgnika zadowoli nawet najbardziej wymagających 
użytkowników, przywiązujących wagę do designu urządzenia

• Przewód audio 3,5 mm wydłuża czas słuchania i jest idealny do użycia w czasie lotu samolotem.

DANE TECHNICZNE

Czas słuchania / 
rozmów / czuwania

Do 24 godzin słuchania, 20 godzin rozmowy, czas czuwania  
do 1 miesiąca

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

Jakość dźwięku Technologia cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) z podwójnie 
sparowanymi czterema mikrofonami, dwupoziomowy tryb aktywnej 
redukcji szumów otoczenia (ANC), zgodność z mobilnym pasmem 
szerokopasmowym. A2DP, AVRCP, HFP, HSP

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

Sterowanie słuchawką Odbieranie / ignorowanie / kończenie połączeń / ponowne 
wybieranie numeru, funkcja Open mic, wyłączanie mikrofonu, 
regulacja głośności,parowanie Bluetooth, ANC 1/2, dostęp do 
wirtualnego asystenta osobistego (VPA) za pośrednictwem 
smartfonu, włączanie/wyłączanie zasilania

Model B8200: Certyfikowany dla aplikacji Skype for Business oraz 
zoptymalizowany dla Microsoft® Lync®. Zaprojektowany dla aplikacji 
UC oraz softfonów firm Avaya, Cisco i innych

Waga 289 g/10 oz

Częstotliwość 
bezprzewodowa

Bluetooth 4.1

Dołączone akcesoria Kabel USB do ładowania, przewód audio 3,5 mm, adapter USB 
Bluetooth BT600, etui

NFC Funkcja parowania NFC z urządzeniami obsługującymi tę technologię

*Do korzystania z funkcji pomiaru średniej ważonej czasowo (TWA) wymagane jest oprogramowanie Plantronics Hub.

Więcej informacji na temat słuchawki Voyager 8200 UC i innych produktów 
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/contactsupport
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VOYAGER 8200 UC

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

A Technologia Smart Sensor
B Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
C Specjalny tryb wyciszania mikrofonu / 
 otwartego nasłuchu
D Złącze jack 3,5 mm
E Konstrukcja bez wysięgnika z 
 czterema mikrofonami
F Dwupoziomowy system redukcji 
 szumów otoczenia (ANC)
G Intuicyjne sterowanie poziomem 
 głośności i muzyką
H Adapter USB Bluetooth z sygnalizacja 
 trybu wyciszenia

http://www.plantronics.com/fr
http://plantronics.com/pl
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