
SISTEMA DE 
HEADSET 
DECT™ SEM FIO 
ULTRA SEGURO

BENEFÍCIOS

• Excede as expectativas de segurança 
empresarial — projetado para atender ao 
nível de segurança C de mais alto nível 
de DECT™, aprimorado com recursos 
FIPS 140-2 de nível militar, como 
criptografia AES de 256 bits 

• Implante mais headsets com facilidade —  
densidade até 2x melhor em 
comparação  
com outros headsets DECT™

• Mantenha as conversas próximas 
privadas usando um microfone com 
cancelamento de ruído aprimorado com 
a tecnologia Acoustic Fence da Poly que 
atende às especificações de Open Office 
do Microsoft Teams 

• Qualidade de áudio cristalina com  
as técnicas mais atuais de compactação 
e modulação DECT™ sem afetar  
a densidade de usuários

SÉRIE SAVI 7300 OFFICE

Proteja a privacidade das suas conversas com a Série Savi 7300 Office. O headset 
sem fio DECT™ ultra seguro é a escolha perfeita para as áreas de finanças, médica, 
governamental e centros de contato, ou qualquer lugar que tenha conversas 
confidenciais. Fique tranquilo sabendo que as chamadas são protegidas — o headset 
foi criado para atender ao nível de segurança C de mais alto nível de DECT™, com 
criptografia AES de 256 bits de nível militar para máxima segurança. Combinado 
com a tecnologia Acoustic Fence da Poly e com as especificações de Open Office 
do Microsoft Teams, as conversas são sempre claras, privadas e protegidas. 
E com densidade até 2x melhor em comparação com outros headsets DECT™, 
interferências não são um problema.

• Densidade até 2x melhor em comparação com outros headsets DECT™

• Primeiro headset DECT™ certificado para Microsoft Teams da Poly com botão 
dedicado do Microsoft Teams

• Atende à especificação de Open Office do Microsoft Teams

• Microfone com cancelamento de ruído com a tecnologia Acoustic Fence da Poly

• Alcance com linha de visão de até 180 m (580 pés)

DATA SHEET



ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE SAVI 7300 
OFFICE

CONECTA-SE COM

• Telefone de mesa e PC

RECOMENDADO PARA

• Profissionais que usam comunicações via  
telefone de mesa e PC

CONECTIVIDADE SEM FIO

• Tecnologia: DECT™ 6.0 – Apenas América 
do Norte

• Tecnologia: DECT™ – Fora da América do 
Norte

• Alcance: Linha de visão de até 180m 
(590 pés); Ambiente de escritório comum de 
até 55m (180 pés)

• Segurança: projetado para atender ao nível 
de segurança C, o maior do fórum DECT™

• Criptografia: criptografia AES de 256 bits 
listada no FIPS 140-2 de nível militar

• Autenticação: AES de 128 bits

• Densidade: densidade até 2x melhor em 
comparação com outros headsets DECT™

• Alimentação: controle de alimentação 
adaptativo para maximizar a densidade  
de usuários

BATERIA

• Capacidade da bateria: 500 mAH  
(Savi 7310 e Savi 7320)

• Tipo de bateria: polímero de íon de lítio  
substituível por técnico

• Tempo de fala: até 13 horas

• Tempo de carregamento: carga total 
em 2 horas

• Tempo em standby: até 52 horas

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA RECEBIDA

• Wideband 100 a 6.800 Hz

• Multimídia 20 Hz a 20 kHz

PROTEÇÃO AUDITIVA

• SoundGuard DIGITAL: protege contra 
níveis de som acima de 118 dBA; recurso 
antissusto G616 (durante chamadas) detecta 
e elimina aumentos súbitos no nível do sinal; 
média ponderada pelo tempo evita uma 
exposição média diária acima de 85 dBA1

MICROFONE E TECNOLOGIA

• Cancelamento de ruído com  
tecnologia Acoustic Fence

• Atende aos requisitos de Open Office  
do Microsoft Teams

CONTROLE E LUZES DO HEADSET

• Atender/encerrar chamada, mudo, volume 
+/-, ligar/desligar

• Botão combinado para atender/encerrar 
chamada e do Microsoft Teams, mudo, 
volume +/-, ligar/desligar (somente versão do 
Microsoft Teams)

• Indicador de chamada em andamento

• Vários comandos de voz — idioma escolhido 
configurável via software

BASE DO HEADSET

• Telefone de mesa, botões de seleção no 
softphone

• Botão do Microsoft Teams (somente versões 
do Microsfoft Teams)

• Alarme de chamada recebida (configurado 
via software)

PESO DO HEADSET

• Savi 7320 sobre a cabeça (binaural):  
160 g (5,64 oz.)

• Savi 7310 Office sobre a cabeça (monaural): 
120 g (4,23 oz.)

APLICATIVOS COMPATÍVEIS

• Aplicativo Plantronics Hub no computador

• Plantronics Manager Pro (pacotes 
Gerenciamento e adoção de ativos e Saúde 
e segurança — consulte “Dispositivos 
compatíveis”  
para ver a lista completa de relatórios 
aceitos

• Tem certificação do Microsoft Teams2

1O software Plantronics Hub é necessário para 
ativar os recursos do SoundGuard DIGITAL
2Somente versões do Microsoft Teams
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SAIBA MAIS

Para mais informações sobre a Série Savi 7300 Office, acesse poly.com
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