VOYAGER FOCUS UC
Não faça apenas uma chamada.
Entre na chamada.
Concentre-se no trabalho e não no caos que o rodeia.

Cancelamento de ruído activo

FOLHETO DO PRODUTO

VOYAGER FOCUS UC
Concentre-se na sua conversa, não no ruído de fundo, com o cancelamento de ruído sofisticado e som
estéreo envolvente do auricular Plantronics Voyager Focus UC Stereo Bluetooth.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
A

FUNCIONALIDADES INTUITIVAS
• Funciona na perfeição em computadores portáteis, telefones de secretária com Bluetooth, telemóveis e tablets
• Os sensores inteligentes atendem chamadas simplesmente ao colocar o auricular, cortam o som ao retirálo e param/retomam a música
• Os alertas de voz melhorados anunciam a identificação de chamadas, o corte de som, o estado da ligação
e o tempo de conversação
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• A funcionalidade Dynamic Mute Alert deteta e alerta quando tenta falar com o som cortado
• Haste de microfone inteligente: utilize na orelha direita ou esquerda. O som estéreo e os botões de volume
adaptam-se para ficarem nas posições corretas
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EXCELENTE ÁUDIO NOS DOIS LADOS DA CHAMADA
• Três microfones com bastante precisão com DSP melhorado, para um cancelamento superior do ruído de fundo
• Cancelamento de ruído activo para que se concentre na sua chamada ou no trabalho

H

A Design leve confortável
B Três microfones sintonizados com precisão
C Botão de corte de som/OpenMic
D Luzes indicadoras de estado de linha e aceitar/
terminar chamada
E Controlos intuitivos do volume e de música
F Suporte magnético para carregamento
em secretária

• O design de alta qualidade de estéreo fornece um som estéreo hi-fi e uma experiência áudio envolvente
• O botão OpenMic permite-lhe ouvir o que o rodeia quando é necessário
CONFORTO E DURABILIDADE
• Suave espuma de memória envolta por almofadas para a orelha em couro artificial
• O aro em metal almofadado para a cabeça confere durabilidade e uma adaptação confortável e segura
• Transporte facilmente o auricular com as almofadas para a orelha dobráveis e estojo de transporto incluído
OPTIMIZADO PARA COMUNICAÇÕES UNIFICADAS

G Interruptor ligar/desligar ANC

Liga-se a

H Mini adaptador de Bluetooth USB com
indicador de corte de som

Computadores portáteis através de um adaptador USB, telefones de secretária com
Bluetooth, telemóveis, tablets e relógios inteligentes

Ideal para

Profissionais em movimento com longos períodos de tempo em comunicações
móveis e em PC/Mac em ambientes ruidosos; equipado com cancelamento de ruído
activo e tecnologia de sensor inteligente

Tempo de
conversação/escuta

Tempo de conversação: até 12 horas (10 com ANC ligado) Tempo de escuta: até 15
horas (12 com ANC ligado)

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Alcance

Até 30 metros (98 pés) com alimentação adaptável (em dispositivos que suportam classe 1)

• Um estojo de transporte para
portabilidade e armazenamento do
auricular, cabo de carregamento e
adaptador USB

Peso do auricular

155 gramas

Frequência sem fios

Bluetooth® v4.1

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

Desempenho de áudio Tecnologia de cancelamento de ruído activo, banda larga (voice até 6,800 Hz),
estéreo hi-fi (20Hz–20KHz), A2DP, DSP
Protecção auditiva

SoundGuard DIGITAL: protege contra níveis de som acima dos 118 dBA; o Anti
sobressalto (durante as chamadas) detecta e elimina aumentos súbitos do nível
do sinal; a Média ponderada por tempo impede que a exposição diária ao ruído
ultrapasse os 85 dBA (ativado pelo Plantronics Hub). Protecção adicional de audição
de níveis mais baixos contra sobressaltos acústicos é fornecida pelo software Hub
que limita os níveis de pico a 102 dBA. A protecção acústica monitoriza e controla
todas as fontes de áudio de telemóveis e PC nos modos de telecomunicações.

Garantia

2 anos

Modelo

Descrição

Número de referência

B825
B825, sem suporte
de carregamento

Versão UC standard concebida para softphones e
aplicações UC da Avaya, Cisco, IBM, Skype entre outros*

202652-01
202652-03

B825-M
B825-M, sem suporte
de carregamento

Certificado para Skype for Business e optimizado para
Microsoft® Lync®

202652-02
202652-04

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

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

Tel: 800 844 517

Ligue-se à Plantronics
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