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VOYAGER EDGE UC
Concebido para a sua 
vida movimentada
Desempenho e potência portáteis, para alimentar as  

conversas a qualquer momento, em qualquer lugar.



Dê mais força ao seu dia com o Voyager Edge UC da Plantronics. Com ligação perfeita a smartphones, 
tablets e PC, o design leve adapta-se rápida e confortavelmente à sua orelha. Os três microfones 
sincronizados com precisão cancelam o ruído e o vento, com funcionalidades eficazes que o mantêm em 
movimento e uma caixa de carregamento portátil que alimenta as suas conversas. Com tecnologia Smart 
Sensor e gestão de chamadas intuitiva, os Voyager Edge UC trabalham muito para tornar as coisas fáceis.

GESTÃO DE CHAMADAS SUPERIOR

• Faça a gestão das chamadas do PC e de smartphones e tablets a partir de um único auricular

• Adaptador mini USB Bluetooth® portátil para poder ligar ao PC sempre que desejar

• Utilize a voz para atender chamadas recebidas e para utilizar uma variedade de outros comandos

• Os alertas de voz melhorados anunciam a identificação de chamadas, o estado da ligação, o tempo de 
conversação restante e muito mais 

EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE SOM

• Microfone triplo sintonizado com precisão com DSP melhorado para um cancelamento superior de ruído 
e de vento

• A banda larga do PC proporciona uma maior clareza do discurso e, portanto, a mais elevada qualidade 
áudio do PC

• Áudio da melhor qualidade com Processamento de sinais digitais (DSP) para um som de voz mais natural 
e protecção contra picos de som com SoundGuard

• O A2DP integrado permite-lhe desfrutar de transmissões de conteúdo multimédia no seu telemóvel ou tablet

TECNOLOGIA DE PRÓXIMA GERAÇÃO

• Tecnologia Smart Sensor para uma experiência de utilização perfeita e intuitiva

 – Atendimento automático de chamadas através da simples colocação na orelha

 – Transferência automática de chamadas entre o telemóvel e o auricular

 – Ao atender uma chamada de telemóvel ou PC, o estado do softphone é automaticamente actualizado

 – Elimina a marcação acidental ao bloquear o botão de chamada quando o auricular não está a ser utilizado

VOYAGER EDGE UC

Ligação a PC e telemóvel/tablet

Ideal para Profissionais em movimento que efectuam comunicações através do áudio do PC, 
telemóvel ou tablet; inclui a tecnologia Smart Sensor, com um menu de comandos 
de voz (apenas para telemóvel) 

Estilo de utilização Na orelha

Tempo em conversação Até 6 horas, até 16 horas com caixa de carregamento; até 7 dias de tempo em 
espera

Alcance Até 10 metros

Peso do auricular 9 gramas

Frequência sem fios Bluetooth® v4.0

Desempenho áudio Banda larga PC/Mac e móvel (HFP 1.6): até 6800 Hz; cancelamento do eco, A2DP

Protecção auditiva SoundGuard: nivelamento de som para conforto auditivo e limitação acústica para 
protecção contra sons superiores a 118 dBA

Garantia limitada 2 anos

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

OPTIMIZADO PARA COMUNICAÇÕES UNIFICADAS

A Design leve confortável

B Caixa de carregamento com adaptador 
retráctil

C Interruptor para ligar/desligar dedicado

D Carregador Micro USB para auricular
 e caixa

E Botão de comando cortar o som/voz

F Miniadaptador de Bluetooth USB

G Três microfones sincronizados com precisão

• A caixa de carregamento portátil 
proporciona protecção e carrega- 
mento em movimento
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Modelo Descrição Referência

B255 Versão da UC Standard incorporada para aplicações UC e 
softphones da Avaya®, Cisco®, Skype™, entre outros*

202310-02 

B255-M Versão optimizada para utilizar com o Microsoft® Lync® 202320-02

*Transfira a versão mais recente do Plantronics Hub para obter funcionalidades de um toque e atender/terminar chamadas com  
estes softphones.

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard e Voyager são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países. Plantronics Hub é uma marca comercial da Plantronics, Inc. A palavra e logótipo Bluetooth 
são marcas registadas que pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e todas as utilizações destas marcas pela Plantronics, Inc. são feitas sob licença.  Avaya é uma marca comercial da Avaya Inc. Cisco é uma marca comercial registada da 
Cisco Systems, Inc. e/ou das suas afiliadas nos EUA e noutros países. Microsoft e Lync são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países. Mac é uma marca comercial da Apple 
Inc., registada nos E.U.A. e noutros países. Skype é uma marca comercial da Skype Limited ou de outras empresas associadas à mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. 01.15

Para obter mais informações acerca do Voyager 
Edge UC  ou outros produtos, consulte o Web site 
plantronics.com

SERVIÇO E SUPORTE GLOBAL 
Suportado pelo serviço e assistência global da 
Plantronics líder do sector.

Tel: 0800 84 45 17 Ligue-se à Plantronics

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

