VOYAGER
LEGEND
Simplesmente intuitivo
Com um microfone triplo que cancela
o ruído e o vento, comandos de voz e
tecnologia Smart Sensor™, o Voyager
Legend entende como e quando
pretende falar.

Smart Sensor Technology

FOLHETO DO PRODUTO

VOYAGER LEGEND
SIMPLESMENTE INTUITIVO
Com um microfone triplo que cancela o ruído e o vento, comandos de voz e tecnologia Smart Sensor™, o
Voyager Legend entende como e quando pretende falar. Além disso, anuncia o nome do autor da chamada e
permite-lhe atender a chamada dizendo “Answer” (Atender). Com tecnologia tão avançada, o Voyager Legend
é o primeiro auricular Bluetooth® verdadeiramente inteligente.

Carregador de isqueiro para automóvel

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• A tecnologia Smart Sensor™ reencaminha de forma intuitiva as chamadas para o telefone ou para o
auricular, coloca a música em pausa ao receber chamadas e permite-lhe atender automaticamente,
bastando colocar o auricular na sua orelha
• Os microfones múltiplos optimizam a sua voz e minimizam o ruído causado pelo vento, movimentos e
ruídos de fundo
• Toque no botão de voz para verificar o nível da bateria e o estado da ligação, ou ligue para o Vocalyst® para
ouvir e-mails, notícias e muito mais
• Anuncia o nome do autor da chamada (PBAP) e permite-lhe dizer “Answer” para a atender ou “Ignore” para
a rejeitar
• Botões separados de alimentação, corte de som e volume para acesso e controlo fáceis
• Ligação com fixação por encaixe magnético para facilitar e acelerar o carregamento
• Verifique o nível da bateria do auricular através do iPhone ou utilize a aplicação MyHeadset™ ou Find
MyHeadset™ para exibir o indicador da bateria no seu Android™
• O seu conforto testado e design equilibrado fazem-no esquecer-se de que o tem colocado
• Actualize o idioma do auricular para obter comandos de voz, entre outras funções, através da ferramenta
MyHeadset Updater
• Carregue a bateria em viagem com o discreto carregador para automóvel
ESPECIFICAÇÕES

Para obter mais informações acerca do
Voyager Legend ou sobre outros produtos,
consulte o Web site plantronics.com
SERVIÇO E SUPORTE GLOBAL
Suportado pelo serviço e assistência global
da Plantronics líder do sector.
Tel: 800 84 45 17

Ligue-se à Plantronics

Tempo de conversação/
em espera

Até 7 horas/11 dias*

Peso

18 gramas

A tecnologia Smart Sensor

Detecta quando tem o auricular posto para:
– Reencaminhar chamadas para o seu telemóvel ou auricular
– Interromper a transmissão de áudio quando o auricular é retirado da orelha
– Bloquear o botão de chamada e evitar remarcações acidentais

Cancelamento de ruído

– Microfone triplo com Processamento activo de sinais digitais (DSP)
– Equalizador de 20 bandas adaptável e interno
– Cancelamento de eco acústico
– Detecção de som lateral de fundo

Cancelamento de ruído
do vento

– Quebra-vento em aço inoxidável
– Tecido acústico que bloqueia o vento
– Filtro electrónico no circuito do microfone

Tecnologia multiponto

Emparelhe dois telefones e atenda chamadas a partir de qualquer um

Perfis Bluetooth v3.0

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 e Headset (HSP)
Profile 1.2

Conector para carga

Ligação com fixação por encaixe magnético patenteada

Tipo de bateria

Recarregável, polímero de iões de lítio não substituível

Indicador da bateria
do auricular

No ecrã para iPhone. Proporcionado pelas nossas aplicações para Android

Tempo de
carregamento (máximo)

90 minutos para carregamento completo

Temperatura de
funcionamento +
armazenamento

0 a 40°C (32°F a 104°F)

Garantia

2 anos

*O rendimento depende da bateria e pode variar em função do dispositivo

APLICAÇÕES PLANTRONICS GRÁTIS
plantronics.com/apps
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