
VIVA-VOZ 
INTELIGENTE PARA 
SALAS FLEXÍVEIS  
E DE REUNIÕES 

BENEFÍCIOS 

• O foco permanece na voz dos
participantes da conferência, e não no
ruído de fundo, com um conjunto
direcionável de vários microfones para
redução de eco e ruídos.

• As conversas correm naturalmente, mesmo
com falantes simultâneos, graças ao áudio
full-duplex.

• Os funcionários ouvem tudo claramente
e permanecem produtivos com um alto-
falante grande de alto desempenho.

• Chamadas mais claras e som de multimídia
incrível graças ao sistema de reflexo de
graves com dois radiadores passivos para
uma voz natural com graves profundos.

• Os usuários podem se conectar onde
quiserem trabalhar — sem fio via Bluetooth
ou com fio via um cabo combinado USB-
A/USB-C.

POLY SYNC 40 

O mercado muda rapidamente. Participar de reuniões virtuais também deveria ser rápido. 
Com o viva-voz inteligente Poly Sync 40, seus funcionários podem começar a trabalhar 
imediatamente. Projetado para ambientes de trabalho flexíveis e de reuniões, o som é 
incrível. Todos podem ouvir e serem ouvidos sem perder uma palavra com um conjunto 
de vários microfones e áudio full-duplex. Não está perto de uma tomada? 
Sem problemas. A bateria do Poly Sync 40 dura por horas, para que suas equipes 
possam usá-lo em qualquer lugar da sala. Elas podem emparelhar duas unidades para 
reuniões maiores com mais volume, mais microfones e uma recepção de voz maior. 
Inteligente e simples, esse viva-voz é tão flexível quanto o espaço em que ele está. 

• Funciona com computadores via USB e com smartphones via Bluetooth

• Conecta-se com dispositivos pessoais e funciona com aplicativos existentes

• Botão programável exclui dispositivos Bluetooth emparelhados anteriormente (precisa
ser ativado)

• O Poly Sync 40+ se conecta sem fio com computadores por meio do adaptador BT600
incluso.

• Barra de luz de status altamente visível

FOLHA DE DADOS 



POLY SYNC 40 

POLY SYNC 40+ POLY SYNC 40 

ESPECIFICAÇÕES 

CONECTA-SE COM 

• Poly Sync 40: PC via cabo combinado USB-A e
USB-C; smartphone via Bluetooth

• Poly Sync 40+: PC via cabo combinado USB-A
ou USB-C ou sem fio via adaptador Bluetooth 
BT600 incluso; smartphone 

via Bluetooth

COMPATÍVEL COM 

• Windows® ou Mac OS

RECURSOS DE INTERFACE DO USUÁRIO 

• Controles sensíveis ao toque para

- Atender/encerrar chamada

- Mudo

- Volume +/-

- Botão de função programável

- Emparelhamento via Bluetooth

- Microsoft Teams (somente versões do
Microsoft Teams)

• Controles com botões pressionáveis para

- Ligar/desligar

- Conexão em cadeia sem fio

• Duas barras de luz de status altamente visíveis
para indicação de status da chamada em 360° 

• Cabo combinado USB-A e USB-C integrado

• Uma porta USB-A para carregamento de
smartphone 

• Abertura de travamento Kensington

CONECTIVIDADE SEM FIO 

• Bluetooth v5.1

• Perfis Bluetooth compatíveis: A2DP,
AVRCP, HFP, HSP, BLE 

• Conecte duas unidades Poly Sync 40 sem fio
para salas de reuniões maiores (ao se conectar
sem fio com um PC 

ou smartphone via Bluetooth) 

RECURSOS DE ÁUDIO 

• Conjunto direcionável de três microfones

• Distância de recepção do microfone

- 2,5 m (8 pés)

• Ideal para salas com tamanho de

- Até 5 m x 5 m

• Resposta de frequência do microfone

- 100 Hz a 6,7 kHz

• Áudio full-duplex

• Redução de ruídos e eco

• Alto-falantes de 1 x 50 mm com alto desempenho 
para música

• Resposta de frequência do viva-voz

- 75 Hz a 20 kHz

• Reflexo de graves com dois radiadores passivos

BATERIA 

• Tipo de bateria

- Íon de lítio

• Capacidade da bateria

- 5.000 mAH

• Tempo de fala

- Até 30 horas

• Tempo de carregamento

- 5 horas

DIMENSÕES 

• 38 x 102 x 273 mm

• 1,5’’ x 4,0’’ x 10,7’’

PESO 

• 610 g (21,5 oz)

SAIBA MAIS 

COMPRIMENTO DO CABO 

• 1.050 mm (41’’)

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

• Resistência a poeira e água com classificação IP64

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS) 

• Base de carregamento

• Base de montagem de mesa segura

APLICATIVOS COMPATÍVEIS 

• Plantronics Hub, versões para desktop e dispositivos
móveis 

• Pacotes do Plantronics Manager Pro

- Gerenciamento e adoção de ativos

CERTIFICAÇÃO NAS PLATAFORMAS 

• Certificação para salas de foco do Microsoft
Teams* (pendente)

• Zoom (pendente)

• Compatível com uma grande variedade de
plataformas 

*Somente versões do Microsoft Teams

• Conexão segura para reuniões
particulares e uso compartilhado

Para mais informações sobre o Poly Sync 40, acesse poly.com/sync-40 
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