
PRODUKTBLAD

Mobilt samarbete

VOYAGER EDGE UC
Utformad för ditt aktiva liv 
Bärbar prestanda och kraft håller samtalen igång,  

hela tiden, överallt.
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Ge din dag mer kraft med Plantronics Voyager Edge UC. Den låga vikten och utformningen av headsetet 

passar snabbt och bekvämt i örat och kan smidigt anslutas till smarttelefoner, surfplattor och datorer. Tre 

precisionsjusterade mikrofoner reducerar bakgrundsljud och vindbrus. Smidiga funktioner och bärbart 

laddningsfodral ger kraft åt dina samtal när du är på språng. Med Smart Sensor-teknik och samtalshantering 

blir det svåra enkelt med Voyager Edge UC.

ÖVERLÄGSEN SAMTALSHANTERING

• Hantera samtal på datorn, smarttelefonen och surfplattan med ett enda headset

• Alltid redo för datoranslutning med bärbar USB Bluetooth®-mini-adapter

• Använd din röst för att svara på inkommande samtal och styra en rad andra kommandon

• Förbättrad röstavisering läser upp nummerpresentation, anslutningsstatus, återstående samtalstid och 

mycket mer 

ENASTÅENDE LJUDKVALITET

• Tre precisionsjusterade mikrofoner med förbättrad DSP-teknik ger överlägsen reducering av 

bakgrundsljud och vindbrus

• Wideband-ljud ger förbättrad taltydlighet så att du får bästa möjliga datorljudkvalitet

• Förstklassigt ljud med Digital Signal Processing (DSP) för naturligt talljud och skydd mot höga ljudtoner 

med SoundGuard

• Inbyggd A2DP-teknik så att du kan lyssna på streamad media från din mobiltelefon eller surfplatta

FRAMTIDENS TEKNIK

• Smart Sensor-teknik för en smidig och omedelbar användarupplevelse

 – Svara på samtal genom att helt enkelt placera headsetet på örat

 – Växla samtal mellan mobiltelefonen och headsetet automatiskt

 – Telefonprogramvarans närvarostatus uppdateras automatiskt vid samtal i mobiltelefon eller via datorn

 – Samtalsknappen låses när headsetet inte bärs, vilket förhindrar att nummer rings upp av misstag

VOYAGER EDGE UC

Modell Beskrivning Artikelnummer

B255 UC-standardversion skapad för UC-program och 

telefonprogram från Avaya®, Cisco®, Skype™ och fl er*

202310-02 

B255-M Version optimerad för användning med Microsoft® Lync® 202320-02

Ansluter till Dator och mobiltelefon/surfplatta

Perfekt för Mobila yrkesanvändare som kommunicerar med dator, mobiltelefon eller surfplatta. 

Funktioner för Smart Sensor-teknik och röstkommandomeny (endast mobiltelefon)

Bärstil/användningssätt Öronsnäcka

Samtalstid Upp till 6 timmar, upp till 16 timmar med laddningsfodral, upp till 7 dagars 

standby-tid

Räckviddsintervall Upp till tio meter

Headsetets vikt 9 gram

Trådlös frekvens Bluetooth® v4.0

Ljudprestanda PC/Mac och mobilt bredband (HFP 1.6): upp till 6 800 Hz, ekodämpning, A2DP

Hörselskydd SoundGuard: Ljudutjämning för lyssningskomfort och ljudbegränsning för skydd 

mot ljud över 118 dBA

Begränsad garanti 2 års

TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER

HUVUDFUNKTIONER 

OPTIMERAD FÖR UNIFIED COMMUNICATIONS

A Lätt och bekväm design

B Laddningsfodral med plats för adapter

C Separat strömbrytare

D Micro-USB-laddning för headsetet 
 och laddningsfodralet

E Knapp för sekretess/röstkommando

F USB Bluetooth-mini-adapter

G Tre precisionsjusterade mikrofoner

• Bärbart laddningsfodral ger skydd 

och laddning när du är på språng

*Hämta den senaste versionen av Plantronics Hub om du vill ha one-touch svarsknappsfunktionalitet med dessa telefonprogram.

Mer information om Voyager Edge UC eller andra 

produkter fi nns på vår webbplats på adressen 

plantronics.com

GLOBAL SERVICE OCH SUPPORT

Support från Plantronics branschledande globala 

service och support. 

Tel: 0200 21 46 81

Connect with Plantronics
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