O mundo é o seu escritório, mas não precisa
parecer ou parecer com ele. O Voyager 3200
UC se conecta à vida móvel sem
comprometer o desempenho. Cancele
barulho e vento e mantenha a conversa ativa
a qualquer hora e lugar.

Conecte-se com a vida móvel

FOLHA DE PRODUTO

VOYAGER 3200 UC
Nos dias mais movimentados, é impossível desacelerar. O fato de o mundo ser seu escritório
não implica que ele deva parecer ou soar como tal. A Voyager 3200 UC oferece um design
elegante e discreto, além da tecnologia de cancelamento de ruído usando 3 microfones,
oferecendo a confiança necessária para falar a qualquer hora e em qualquer lugar. Fácil de
colocar e tirar, ele se adapta à sua agenda ocupada, enquanto seu gerenciamento avançado
de áudio permite que você mantenha o controle da conversa.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Microfones de alta precisão com DSP aprimorado para substituição de som superior
• O alerta dinâmico do Mute detecta e alerta você quando você começa a falar com o fone
de ouvido no Mute
• Funciona perfeitamente com smartphones, laptops e tablets
• Ative Siri, Google Now ou Cortana com o toque de um botão para ligar para contatos,
enviar mensagens ou agendar reuniões
• Design ergonômico testado rigorosamente quanto ao conforto em uso prolongado

ESPECIFICAÇÕES

Projetado para uma vida ativa

Tempo de conversação /
espera

Até 6 horas, até 10 adicionais com o estojo de
carregamento; até 7 dias no modo de espera

Alcance

Até 30 m (98 pés) com um dispositivo de classe 1

Qualidade de som

Tecnologia de cancelamento de ruído DSP usando 3
microfones; compatibilidade de banda larga móvel: até
6.800 Hz; cancelamento de eco; DSP patenteado, A2DP

Proteção de ouvido

SoundGuard®: ajuste de som para uma audição mais
confortável e limitação acústica que protege contra sons
maiores que 118 dBA

Controle de fone de ouvido

Atenda, ignore e encerre chamadas, rediscagem, função
mudo, volume +/-, acesso a smartphones via VPA, ligado e
desligado

Modelo

B3200: versão certificada para Skype for Business e
otimizado para Microsoft® Lync®. Projetado para aplicativos
de UC e softphones da Avaya, Cisco, Skype e outros*

Peso

9g

Freqüência sem fio

Bluetooth v4.1

Acessórios incluídos

Estojo de carregamento, adaptador USB Bluetooth BT600,
extremidade do fone de ouvido, cabo micro USB

NFC

Toque para emparelhar com dispositivos com NFC

*Requer o Plantronics Hub.

Se desejar obter mais informações sobre o fone de ouvido Voyager 3200 UC ou outros
produtos, visite plantronics.com
SERVIÇO AO CLIENTE PLANTRONICS
Apoiado pelos líderes globais de serviço e suporte do setor Plantronics.
plantronics.com/contactsupport
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