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Mobilt samarbejde

VOYAGER EDGE UC
Designet til dit travle liv 
Transportabelt ladeetui holder samtalerne i gang når 

som helst og hvor som helst.
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Tag kontrol over din dag med Plantronics Voyager Edge UC. Voyager Edge UC giver problemfri 

forbindelse til mobiltelefoner, tablets og PC’er, og med det lette og komfortable design er det 

nemt at tage på. Du kan trygt være på farten med tre mikrofoner som reducerer støj og vind, 

stemmekommandoer og det transportable ladeetui. Med Smart Sensor-teknologien og intuitiv 

opkaldsstyring arbejder Voyager Edge UC hårdt for at gøre det let for dig.

FREMRAGENDE OPKALDSSTYRING

• Administrer PC-, mobiltelefon- eller tablet-opkald fra et enkelt headset

• Transportabel Bluetooth®-mini-USB-adapter til at oprette forbindelse til din PC

• Brug din stemme til at besvare indgående opkald og til mange andre kommandoer

• Forbedrede stemmemeddelelser giver besked om opkalds-id, forbindelsesstatus,  

resterende taletid og meget mere 

ENESTÅENDE LYDKVALITET

• Tre mikrofoner med DSP reducerer støj og vind

• PC-wideband giver en forbedret tydelighed i talen, så du får den bedst mulige PC-lydkvalitet

• Fremragende lyd med DSP (Digital Signal Processing), der giver mere naturligt klingende stemmer 

og SoundGuard, der beskytter mod pludselige høje lyde

• Integreret A2DP gør det muligt at lytte til streamede medier fra din mobiltelefon eller tablet

DEN NÆSTE GENERATION AF TEKNOLOGI

• Smart Sensor-teknologi giver en problemfri og intuitiv brugeroplevelse

 – Automatisk besvarelse af opkald ved blot at tage headsettet på

 – Automatisk overførsel af opkald mellem mobiltelefonen og headsettet

 – Når du har et aktivt mobil- eller PC-opkald, opdateres din softphones tilstedeværelse automatisk

 – Undgå utilsigtede opkald ved at låse opkaldsknappen, når du ikke har headsettet på

VOYAGER EDGE UC

Model Beskrivelse Varenummer

B255 UC-version bygget til UC-programmer og softphones fra 

Avaya®, Cisco®, Skype™ og andre*

202310-02 

B255-M Version optimeret til brug sammen med Microsoft® Lync® 202320-02

Opretter forbindelse til PC og mobiltelefon/tablet

Ideel til Mobile brugere, som bruger PC, mobiltelefon eller tablet til at kommunikere 

med. Indeholder Smart Sensor-teknologi med stemmekommandomenu 

(kun mobiltelefon) 

Bæreløsning/brug I øret

Taletid Op til 6 timer, op til 16 med ladeetui; op til 7 dages standbytid

Rækkevidde Op til 10 meter

Headsettets vægt 9 gram

Trådløs frekvens Bluetooth® v4.0

Lydkvalitet PC/Mac og mobil (HFP 1.6) bredbånd: op til 6.800 Hz;  

ekkoreducering, A2DP

Hørebeskyttelse SoundGuard: Lydregulering til beskyttelse mod lyde over 118 dBA

Begrænset garanti 2 år

MEDFØLGENDE TILBEHØR

PRIMÆRE FUNKTIONER 

OPTIMERET TIL UNIFIED COMMUNICATIONS

A Let og komfortabelt design

B Ladeetui opbevarer adapter

C Dedikeret tænd/sluk-knap

D Mikro-USB-opladning til headset og etui

E Mute/stemmekommandoknap

F USB-Bluetooth-mini-adapter

G Tre mikrofoner

• Transportabelt ladeetui beskytter 

og lader på farten

*Download den nyeste udgave af Plantronics Hub for at kunne besvare/afslutte  opkald med én knap med disse softphones.

Hvis du vil have flere oplysninger om Voyager 

Edge UC eller andre produkter, kan du besøge 

webstedet på plantronics.com

GLOBAL SERVICE OG SUPPORT 

Understøttet af Plantronics’ brancheførende 

globale service og support. 

Tlf.: 80 88 46 10

Connect with Plantronics
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http://twitter.com/Plantronics_UK
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com

