PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

VOYAGER FOCUS UC
U voert niet alleen een gesprek.
U zit er middenin.
Concentreer u op het werk - niet op de chaos om u heen.

Actieve ruisonderdrukking

PRODUCTINFORMATIE

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

VOYAGER FOCUS UC
Houd de focus op uw gesprek, niet op het achtergrondgeluid, met de geavanceerde ruisonderdrukking en het
overweldigende stereogeluid van de Plantronics Voyager Focus UC Stereo Bluetooth-headset.
INTUÏTIEVE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

BELANGRIJKE KENMERKEN

• Werkt naadloos op verschillende laptops, Bluetooth vaste telefoons, mobiele telefoons en tablets
A

• Dankzij slimme sensoren beantwoordt u een oproep door de headset op te zetten, mute u het geluid door de
headset af te zetten en pauzeert/hervat u muziek
• De verbeterde gesproken meldingen kondigen aan wie er belt en geven de gesprekstijd, mute- en verbindingsstatus weer

B

• Dynamische meldingsfunctie merkt dat u wilt praten terwijl mute is ingeschakeld en stuurt u een waarschuwing

C

• Slimme verlengde microfoon: de headset is omgekeerd te dragen, waarbij de linker- en rechteraudiokanalen en de
volume- en track-knop op dezelfde plek blijven

D

GEWELDIGE KWALITEIT VOOR ZOWEL DE BELLER ALS DE PERSOON DIE GEBELD WORDT
E
F

G

• Drie nauwkeurig afgestemde microfoons met uitgebreide DSP voor superieure onderdrukking
van achtergrondgeluid
• On-demand actieve ruisonderdrukking zodat u zich op uw oproep of uw werk kunt richten

H

• Hoogwaardig stereo-ontwerp biedt uitstekend hifi-stereogeluid voor een intense geluidservaring
• OpenMic-knop zodat u de omgeving hoort wanneer u dat wilt

A Lichtgewicht, comfortabel ontwerp
B Drie nauwkeurig afgestemde microfoons
C Mute-/OpenMic-knop
D Online indicatielampje en gesprek
aannemen/beëindigen

COMFORT EN DUURZAAMHEID
• Kunstleren oorkussens met zacht schuimrubber
• Zachte metalen hoofdbeugel biedt duurzaamheid met behoud van een comfortabele en stevige pasvorm
• Makkelijk mee te nemen op reis dankzij de draaibare oorkussens en het meegeleverde draagetui

E Intuïtieve volume- en muziekregeling
F Magnetisch oplaadstation
G Aan/uit-schakelaar voor
actieve ruisonderdrukking
H Bluetooth mini-USB-adapter met mutelampje

GEOPTIMALISEERD VOOR UNIFIED COMMUNICATIONS
Kan worden

Laptops via een USB-adapter, vaste Bluetooth-telefoons, mobiele telefoons, tablets en

aangesloten op

smart-horloges

Ideaal voor

Mobiele zakelijke gebruikers die veel via een pc/Mac en mobiele telefoon in een rumoerige
omgeving communiceren; met actieve ruisonderdrukking en Smart Sensor-technologie

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
• Opbergetui met USB-adapter en
oplaadkabel om de headset makkelijk op te
kunnen bergen en mee te nemen

Gespreks-/luistertijd

Gesprekstijd: tot 12 uur (10 met ANC aan) Luistertijd: tot 15 uur (12 met ANC aan)

Bereik

Tot 30 meter met adaptief vermogen (met Klasse 1 ondersteunde apparaten)

Gewicht headset

155 gram

Draadloze frequentie

Bluetooth® v4.1

Audioprestatie

Actieve ruisonderdrukkingstechnologie, breedband (spraak tot 6,800 Hz),
hifi-stereogeluid (20Hz–20KHz), A2DP, DSP

Gehoorbescherming

SoundGuard DIGITAL: beschermt tegen geluidsniveaus hoger dan 118 dBA; gaat
schrikreacties tijdens gesprekken tegen, detecteert en onderdrukt plotselinge harde
geluiden; tijdgewogen gemiddelden zorgen ervoor dat het gemiddelde geluidsniveau
niet boven 85 dBA komt (ingeschakeld door Plantronics Hub). De Hub-software
zorgt er bovendien voor dat piekniveaus tot 102 dBA beperkt blijven waardoor extra
gehoorbescherming wordt geboden. De akoestische bescherming bewaakt en regelt alle
audiobronnen van mobiele telefoons en pc’s in telecommodi.

Garantie

2 jaar

Model

Beschrijving

B825

UC-standaardversie, ontwikkeld voor UC-applicaties en

202652-01

B825, geen oplader

softphones van Avaya, Cisco, IBM, Skype en meer*

202652-03

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE

BB25-M

Gecertificeerd voor Skype for Business en geoptimaliseerd

202652-02

Toonaangevende internationale service en

B825-M, geen oplader

voor Microsoft® Lync®

202652-04

ondersteuning door Plantronics.
Plantronics BV, Scorpius 140,
2132 LR Hoofddorp, Nederland.
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE)
of 800 24870 (LUX)

Artikelnummer

*Download de recentste versie van Plantronics Hub voor aannemen/beëindigen van gesprekken met één druk op de knop voor deze softphones.

Ga voor meer informatie over de Voyager Focus UC naar plantronics.com

Volg Plantronics op

©2019 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Poly en het propellerontwerp zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 6.19 432788

