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Nieuwe Smart Sensor-technologie

L

Een headset voor bellen via de pc
en mobiele telefoon

Voyager PRO UC
™

Intelligente communicatie
voor onderweg
Plaats de nieuwe Voyager PRO UC-headset eenvoudigweg op uw oor om
gesprekken via de pc of uw mobiele telefoon te beantwoorden. Door de Smart
Sensor-technologie wordt uw aanwezigheid op Skype™ of Microsoft® Lync™
direct bijgewerkt zodat uw beschikbaarheid voor iedereen zichtbaar is.

Ideaal voor:
• Mobiele zakelijke gebruikers
die overal werken, niet alleen
op kantoor

Simply Smarter Communications™

S

Voyager PRO UC
Een uitkomst voor mobiele kantoren. Combineer gesprekken via de pc en uw mobiele telefoon. De slimme
oproepgeleiding schakelt de oproep door naar de headset als u deze draagt, en naar uw mobiel als u de headset
niet draagt. Gesproken meldingen geven de resterende gesprekstijd, verbindingsstatus en batterijstatus aan
voor een beter gespreksbeheer.
Belangrijke kenmerken
Nieuwe generatie technologie
• De nieuwe Smart Sensor-technologie zorgt voor
een probleemloos en intuïtief gebruiksgemak
• Beantwoordt oproepen simpelweg door de
headset op uw oor te plaatsen
• Schakelt oproepen automatisch door tussen de
mobiele telefoon en de headset
• Uw softphone-aanwezigheid wordt automatisch
bijgewerkt tijdens een gesprek via de pc of
mobiele telefoon
• Voorkomt onbedoeld kiezen door de gespreksknop
te vergrendelen wanneer de headset niet wordt
gedragen
Uitstekende geluidskwaliteit
• AudioIQ2 DSP voor noise-cancelling met dubbele
microfoon voorziet u en uw gesprekspartner van een
helder stemgeluid
• Geavanceerde WindSmart®-technologie biedt een
drielaagse bescherming tegen windruis
• Pc-breedband zorgt voor een betere
verstaanbaarheid voor de beste pc-audiokwaliteit
• Met de geïntegreerde A2DP kunt u naar mediastreaming luisteren, zoals uw favoriete nummers,
podcasts, navigatie-instructies en meer
Superieur gespreksbeheer
• Sluit meerdere apparaten aan en beheer al uw
gesprekken via uw pc en mobiele telefoon vanaf
één headset
• De nieuwe Bluetooth™ Mini-USB-adapter kan in de
laptoppoort blijven, klaar voor gebruik
• Verbeterde gesproken meldingen geven informatie
over de resterende gesprekstijd, verbindingsstatus,
batterijstatus en mutestatus
WERELDWIJDE SERVICE EN ONDERSTEUNING
DOOR PLANTRONICS
Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp,
Nederland. 0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE)
of 800 24870 (LUX)
Ga voor meer informatie over de Voyager PRO UC of
andere producten van Plantronics naar onze website
op: plantronics.com

Mute, volume +/-

Getest op comfort bij
langdurig gebruik

Twee noise-cancelling microfoons
met AudioIQ2 DSP

Aannemen/beëindigen
van gesprek

Bluetooth MiniUSB-adapter

AANVULLENDE INFORMATIE
Verbinding met:

Pc en mobiele telefoon

Ideaal voor:

Gebruikers die op kantoor of onderweg communicatie
via pc en mobiele telefoon combineren voor telefonische
vergaderingen, webseminars, video conferencing en
luisteren naar multimedia

Gesprekstijd/stand-by:

Max 6 uur/5 dagen

Digitale codering:

128-bits

Gewicht headset:

17,5 gram

Draadloze frequentie:

Bluetooth; v2.1 + EDR

Geluidsprestaties:

Breedband: tot 6.800 Hz; echo-onderdrukking; A2DP

Gehoorbescherming:

SoundGuard®: geluidsegalisatie voor luistercomfort
en akoestische begrenzing voor bescherming tegen
geluiden boven 118 dBA

Beperkte Garantie:

2 jaar
Modelnummer Artikelnummer

Standaardversie

B230

38885 -02

B230-M

38884 -02

TM

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™ Server 2010
Geoptimaliseerd voor Microsoft® OCS 2007
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