
FOLHETO DO PRODUTO

VOYAGER LEGEND UC
Comunicação inteligente  
dentro e fora do escritório
O nosso melhor auricular UC de sempre para  

profissionais em movimento.

Colaborar em todos os lugares



Responde à chamada e responde-lhe a si. O Voyager Legend UC da Plantronics satisfaz as necessidades dos 

profissionais em movimento como nunca, dispondo de conectividade com o PC, smartphone ou tablet. Os Smart 

Sensors antecipam as suas necessidades, os alertas de voz mantêm-no informado e os comandos de voz dão-lhe todo 

o controlo. Inclui um estojo portátil e um suporte para secretária para carregamento em qualquer lugar. Por sua vez, o 

microfone triplo sintonizado com precisão cancela o ruído e o vento como nunca, tornando-o o único auricular de que 

precisa para a sua rotina sempre em movimento.

GESTÃO DE CHAMADAS SUPERIOR

• A conectividade com vários dispositivos permite a gestão de chamadas de PC e telemóvel/tablet a partir de um 

único auricular

• Utilize a voz para activar o atendimento de chamadas recebidas e para utilizar outros comandos

• Os alertas de voz melhorados anunciam nome do autor da chamada (apenas em chamadas de telemóvel), o 

estado da ligação, o tempo de conversação restante e muito mais

• O adaptador mini USB Bluetooth portátil pode ficar inserido numa porta do computador portátil para poder 

efectuar ligação sempre que o desejar

EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE SOM

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

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

• A tecnologia avançada WindSmart® oferece três camadas de protecção contra o vento

• 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 LEGEND UC

Modelo Descrição Referência

B235 Versão da UC Standard incorporada para aplicações UC e softphones da 

Avaya, Cisco, Skype, entre outros*

87670-02

B235-M Certificado para Skype for Business e optimizado para Microsoft® Lync® 87680-02

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, agora com um menu de  

comandos de voz (apenas para telemóvel)

Compatível com Windows® ou Mac

Tempo de Conversação Até 7 horas, até 11 dias em tempo de espera

Encriptação digital 128 bits

Peso do auricular 18 gramas

Frequência sem fios Bluetooth; v3.0 + EDR

Desempenho áudio Banda larga do PC e banda larga 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 2 anos

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

INFORMAÇÃO ADICIONAL

• O estojo de carregamento portátil  

oferece até 14 horas adicionais de tempo  

de conversação

• O suporte de secretária oferece uma  

solução de carregamento e  

armazenamento elegante

© 2015 Plantronics, Inc., Plantronics, SoundGuard e Voyager são marcas comerciais da Plantronics, Inc., registadas nos EUA e noutros países, e Plantronics Hub é uma marca comercial da Plantronics, Inc. A marca e o logotipo do 
Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença. Microsoft, Windows, Lync e Skype são marcas comerciais ou registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros 
países. Mac é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos EUA ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. 10.15

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

A Aumento/diminuição de volume

B Conforto testado para  
utilização prolongada

C Interruptor para ligar/desligar dedicado

D Atender/terminar chamada

E Botão de corte de som/comandos de voz

F Três microfones com cancelamento  
de ruído

G Adaptador mini USB Bluetooth

Para obter mais informações acerca do Voyager Legend UC 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
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http://twitter.com/Plantronics_UK
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com

