
PRODUCTINFORMATIE

Mobile collaboration

VOYAGER EDGE UC
Ontworpen voor uw drukke leven 
Draagbare performance en kracht stelt u in staat altijd  

en overal uw gesprekken te voeren.
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Houd de vaart in uw dag met de Plantronics Voyager Edge UC. Het lichtgewicht design sluit naadloos 
aan op smartphones, tablets en pc’s, is snel in uw oor te plaatsen en zit comfortabel. De drie 
nauwkeurig afgestemde microfoons elimineren ruis en wind, de responsieve features laten u vrij 
bewegen, en dankzij het draagbare oplaadetui kunt u uw gesprekken altijd blijven voeren. Met de 
Smart Sensor-technologie en het intuïtieve oproepbeheer werkt de Voyager Edge UC hard om het u 
gemakkelijk te maken.

SUPERIEUR GESPREKSBEHEER
• Beheer gesprekken via uw pc, smartphone of tablet met één enkele headset
• Draagbare Bluetooth®-mini-USB-adapter voor directe verbinding met de pc
• Gebruik uw stem om inkomende gesprekken te beantwoorden en voor tal van andere opdrachten
• Uitgebreide gesproken meldingen geven informatie over onder andere beller-id, verbindingsstatus 

en de resterende gesprekstijd 

UITSTEKENDE GELUIDSKWALITEIT
• Drie nauwkeurig afgestemde microfoons met uitgebreide DSP voor superieure eliminatie van 

ruis en wind
• Pc-breedband zorgt voor een betere verstaanbaarheid voor de beste pc-audiokwaliteit
• Superieur geluid met digitale signaalverwerking (DSP) voor een natuurlijk stemgeluid en 

bescherming tegen geluidspieken met SoundGuard
• Met geïntegreerde A2DP kunt u naar streaming media luisteren via uw mobiele telefoon of tablet

NIEUWE GENERATIE TECHNOLOGIE
• De Smart Sensor-technologie zorgt voor naadloos en intuïtief gebruiksgemak
 – Beantwoordt oproepen automatisch wanneer u de headset op uw oor plaatst
 – Schakelt gesprekken automatisch door tussen de mobiele telefoon en de headset
 – Uw softphone-aanwezigheid wordt automatisch bijgewerkt tijdens een gesprek via de pc of 
  mobiele telefoon
 – Voorkomt onbedoelde oproepen door de gespreksknop te vergrendelen wanneer de headset 
  niet wordt gedragen

VOYAGER EDGE UC

Model Beschrijving Artikelnummer

B255 Versie voor UC-standaard, ontwikkeld voor UC-applicaties 
en softphones van Avaya®, Cisco®, Skype™ en meer*

202310-02 

B255-M Versie geoptimaliseerd voor gebruik met Microsoft® Lync® 202320-02

Verbinding met Pc en mobiele telefoon/tablet

Ideaal voor Zakelijke mobiele gebruikers die communiceren met behulp van pc-audio, 
mobiele telefoon of tablet; voorzien van Smart Sensor-technologie, met menu 
voor spraakopdrachten (alleen mobiele telefoon) 

Draagstijl/gebruik Model voor in het oor

Gesprekstijd Tot 6 uur, maximaal 16 uur met oplaadetui; maximaal 7 dagen standby-tijd

Bereik Maximaal 10 meter

Gewicht headset 9 gram

Draadloze frequentie Bluetooth® v4.0

Geluidsprestaties Pc/Mac en mobiel (HFP 1.6) breedband: maximaal 6800 Hz;  
echo-onderdrukking, A2DP

Gehoorbescherming SoundGuard: geluidsegalisatie voor luistercomfort en akoestische begrenzing 
voor bescherming tegen geluiden boven 118 dBA

Beperkte Garantie 2 jaar

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BELANGRIJKE KENMERKEN 

GEOPTIMALISEERD VOOR UNIFIED COMMUNICATIONS

A Comfortabele lichtgewicht vormgeving

B Oplaadetui biedt ruimte aan adapter

C Speciale aan/uit-schakelaar

D Headset en etui oplaadbaar via micro-USB

E Knop voor muten/spraakopdrachten

F USB-Bluetooth-miniadapter

G Drie nauwkeurig afgestemde microfoons

• Draagbaar oplaadetui voor 

bescherming en opladen onderweg

*Download de recentste versie van Plantronics Hub voor aannemen/beëindigen van gesprekken met één druk op de knop voor  
deze softphones.
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Ga voor meer informatie over de Voyager 
Edge UC 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)

Volg Plantronics op

http://www.plantronics.com/
https://twitter.com/Plantronics_NL

