VOYAGER
EDGE
Concebido para a sua
vida movimentada
O design fino e leve do auricular ajusta-se
rápida e confortavelmente ao seu ouvido,
a tecnologia de áudio Plantronics elimina
o ruido de fundo e as funcionalidades
intuitivas o mantem em movimento.

Anuncia ID llamada

FOLHETO DO PRODUTO

VOYAGER EDGE
CONCEBIDO PARA A SUA VIDA MOVIMENTADA.
O design fino e leve do auricular ajusta-se rápida e confortavelmente ao seu ouvido, a tecnologia de áudio
Plantronics elimina o ruido de fundo e as alertas de áudio o mantem informado.
Preto brilhante

ELIMINA O RUÍDO
• Elimina o incómodo ruído de fundo para que o seu interlocutor o ouça a si e não ao que se passa à sua volta.
ANUNCIA O NOME DO AUTOR DA CHAMADA
• Anuncia o nome do autor da chamada para que não tenha de olhar para o smartphone.
COMANDOS DE VOZ E SENSORES
• Basta dizer “Answer” (Atender) para atender uma chamada ou deixar que os sensores atendam automaticamente
quando coloca o auricular na orelha.
OPÇÕES DE IDIOMAS
• Durante a configuração, seleccione um idioma para os comandos de voz e alertas de estado.**
DEFINIÇÕES PERSONALIZADAS
• Actualize e personalize as principais definições online através da ferramenta MyHeadset Updater da Plantronics.

Preto carbono + caixa e Branco + caixa

CARREGA EM MOVIMENTO (CARREGADO EM MOVIMENTO)
• O estojo recarregável carrega o auricular, adicionando até 10 horas mais de tempo de conversação, para além de
apresentar o nível de carga tanto do auricular como do estojo.
ESPECIFICAÇÕES

Para obter mais informações acerca do
Voyager Edge ou sobre outros produtos,
consulte o Web site plantronics.com
SERVIÇO E SUPORTE GLOBAL
Suportado pelo serviço e assistência global
da Plantronics líder do sector.
Tel: 800 84 45 17

Ligue-se à Plantronics

APLICAÇÕES PLANTRONICS GRÁTIS
plantronics.com/apps

Tempo de conversação*

Até 6 horas de tempo de conversação;
Até 16 horas de tempo de conversação com o auricular e estojo
completamente carregados (carregado em movimento)

Tempo em espera

Até 7 dias

Peso

9 gramas

Tecnologia Smart Sensor

Sensores capacitivos duplos de estado de utilização

Cancelamento de ruído

– Microfone triplo com Processamento activo de sinais digitais (DSP)
– Cancelamento de eco activo
– Detecção de som lateral de fundo
– Ajuste automático do volume

Resistência à humidade

Revestimento nano P2i no auricular e estojo para repelir a humidade

Tecnologia multiponto

Ligue dois telefones e atenda chamadas a partir de qualquer um deles

Emparelhamento por NFC

Toque no auricular de telefones compatíveis com NFC para concluir o
processo de emparelhamento

Bluetooth v4.0

Perfis: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Wideband Hands-free
(HFP) Profile 1.6 e Headset (HSP) Profile 1.2 e Enhanced Data Rate (EDR)

Tipo de bateria

Polímero de iões de lítio não substituível recarregável

Indicador da bateria
do auricular

Surge automaticamente no ecrã do iPhone e iPad. Para dispositivos
Android™, utilize a aplicação gratuita da Plantronics

Porta de ligação do carregador

Micro USB no auricular e estojo de carregamento

Tempo de carregamento
(máximo)

90 minutos para carregamento completo

Temperatura de funcionamento
e armazenamento

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Garantia

2 anos

*O desempenho depende do nível da bateria e pode variar consoante o dispositivo
**Idiomas disponíveis: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, sueco, norueguês e dinamarquês. Dependendo da região.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significam que
um acessório electrónico foi concebido para se ligar especificamente
a um iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e que foi certificado
pelo programador para cumprir os padrões de desempenho
da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste
dispositivo, pela sua conformidade com as normas de segurança e
regulamentares. Note que a utilização deste acessório com o iPod,
iPhone ou iPad pode afectar o desempenho do modo sem fios.

™ ™
Compatible
Compatiblewith
withAndroid
Android

©2016 Plantronics, Inc. Plantronics, and Voyager are trademarks of Plantronics, Inc. registered in US and other countries. Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use by Plantronics, Inc. is under license.
iPhone, iPad and iPod are trademarks of Apple, Inc. registered in the US and other countries and App Store is a service mark of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. 4.16

