
PRODUCTINFORMATIE

Kondigt ID van de beller aan

VOYAGER
EDGE

Ontworpen voor uw  
drukke leven

De headset heeft een slim en licht-
gewicht ontwerp en bevat responsieve 
features. Hij is snel en makkelijk in  
het oor te plaatsen en de befaamde 
audiotechnologie van Plantronics  
elimineert achtergrondgeluid. 



ONTWORPEN VOOR UW DRUKKE LEVEN
De headset heeft een slim en lichtgewicht ontwerp en is snel en makkelijk in het oor te plaatsen. De befaamde 

audiotechnologie van Plantronics elimineert achtergrondgeluid en audiowaarschuwingen houden u geïnformeerd.

ELIMINEERT RUIS
• Onderdrukt storende achtergrondgeluiden zodat de beller u hoort, in plaats van uw omgeving.

KONDIGT BELLER-ID AAN
• Bij binnenkomende oproepen wordt de naam van de beller aangekondigd zodat u niet op uw smartphone hoeft  

te kijken.

SPRAAKOPDRACHTEN EN SENSOREN
• Zeg “answer” (antwoorden) om een gesprek aan te nemen of laat de sensoren de oproep automatisch 

beantwoorden door de headset op uw oor te plaatsen.

TAALOPTIES
• Selecteer de taal van uw keuze voor meldingen en spraakopdrachten tijdens de installatie.**

AANGEPASTE INSTELLINGEN
• Pas belangrijke instellingen online aan en werk ze bij met de Plantronics MyHeadset Updater-tool.

ONDERWEG OPLADEN (MODEL MET OPLAADETUI)
• Het oplaadbare etui biedt extra batterijvermogen voor de headset, zodat u profiteert van een 10 uur langere 

gesprekstijd, en het geeft ook het batterijniveau van zowel de headset als het etui weer.

SPECIFICATIES 

Gesprekstijd* Tot 6 uur gesprekstijd;  

Tot 16 uur gesprekstijd met volledig opgeladen etui en headset  

(model met oplaadetui)

Standby-tijd Maximaal 7 dagen

Gewicht 9 gram

Smart sensor-technologie Twee capacitieve sensoren voor draagstatus

Noise-cancelling – Drie microfoons met actieve digitale signaalverwerking (DSP)

– Akoestische echo-onderdrukking

– Sidetone-detectie

– Automatische aanpassing van het volume

Vochtbestendig P2i-nanocoating op de headset en het oplaadetui voor bescherming tegen vocht

Multipoint-technologie Verbind twee telefoons en beantwoord oproepen op beide

Koppelen met NFC Houd de headset tegen een NFC-telefoon om het verbindingsproces 

te voltooien

Bluetooth v4.0 Profielen: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Wideband Hands-free 

Profile (HFP) 1.6 en Headset Profile (HSP) 1.2, en Enhanced Data Rate (EDR)

Batterijtype Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Batterijmeter voor de headset Wordt automatisch op het scherm van uw iPhone of iPad weergegeven. 

Gebruik voor Android™-apparaten de gratis Plantronics-app

Oplaadaansluiting Micro-USB op headset en oplaadetui

Oplaadtijd (maximum) 90 minuten voor volledig opladen

Temperatuur (in gebruik en 

indien opgeborgen) 

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Garantie 2 jaar

VOYAGER EDGE

*Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en kunnen per apparaat verschillen
**Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Zweeds, Noors en Deens. Afhankelijk van de regio.

©2016 Plantronics, Inc. Plantronics, en Voyager zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. Bluetooth handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik door Plantronics, Inc. staat onder 
licentie. iPhone, iPad en iPod zijn handelsmerken van Apple, Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een service merk van Apple Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. 3.16

Compatible with Android™Compatible with Android™

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

Gitzwart + etui en wit + etui

Glossy zwart

Volg Plantronics op

Ga voor meer informatie over de Voyager Edge 

naar plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE  
Toonaangevende internationale service en 

ondersteuning door Plantronics. 

Plantronics BV, Scorpius 140,  

2132 LR Hoofddorp, Nederland.  

0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE)  

of 800 24870 (LUX)

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



