
BLACKWIRE 3200 SERIES 

Para implementações de UC mais rápidas. 
A flexibilidade necessária a um preço acessível. 

 
 

Valor e flexibilidade 

FOLHA DE PRODUTO 
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Os fones de ouvido da série Blackwire 3200 são robustos, leves, fáceis de implementar e 

apresentam uma ampla variedade de opções de conectividade e ajuste. Adicione as 

informações do serviço adicional do Plantronics Manager Pro e você terá uma solução pronta 

para o futuro. A série Blackwire 3200 possui áudio característico da Plantronics e recursos de 

alta qualidade a um preço muito acessível. 

 

          PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 Disponível em estéreo mono (C3210 / C3215) ou de alta fidelidade com redução passiva de 
ruído (C3220 / C3225) 

 Variantes de conectividade universal do tipo USB ou USB-C 

 Conectividade para smartphones e tablets de 3,5 mm (C3215 / C3225) 

 Controles intuitivos no cabo de atendimento e final de chamada, controle de volume e sem 
áudio 

 Som de computador de banda larga com microfones equipados com cancelamento de ruído 
para telefonia por computador de alta qualidade 

 Plantronics Manager Pro, vendido separadamente, permite que a equipe de TI obtenha 
informações mais úteis sobre os fones de ouvido Plantronics compatíveis usados em toda a 
empresa 
  
           ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 Blackwire 3210 87 0,192 – – – – – – 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A. Almofadas de peles artificiais 
planas e dobráveis para facilitar 
o armazenamento 
(C3215/C3225) 

B. Atender e finalizar a chamada, 
silenciar, aumentar e diminuir o 
volumen 

C. As variantes incluem 

conectividade universal do tipo 

USB ou USB-C 

D. A conectividade de 3,5 mm 

permite trabalhar em uma 

ampla variedade de 

dispositivos móveis (C3215 / 

C3225) 

BLACKWIRE 3210/3215 (MONAURAL) 

BLACKWIRE 3220/3225 (STEREO) 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 

•  Estojo para fácil armazenamento e 

portabilidade (C3215/C3225) 

 

Liga a Computador via USB / USB-C; dispositivos móveis e tablets com um 

conector de 3,5 mm; e alguns dispositivos via USB-C 

Compatível com Windows® ou Mac OS 

Perfeito para Usuários em transição para telefonia por computador para 

seminários Web, teleconferências, músicas e outros aplicativos 

multimídia 

Desempenho de 

áudio do PC 

Equalizador dinâmico, resposta de frequência de microfone de 100 

Hz - 10 kHz ideal para telefonia de voz em banda larga (até 6800 

Hz), saída estéreo de alta fidelidade (C3220 / C3225). Recepção de 20 

Hz - 20 kHz, processamento de sinal digital aprimorado (DSP), 

microfone com cancelamento de ruído, alertas de áudio ajustáveis 

com o software Plantronics Hub (mudo / volume) * 

Proteção de ouvido SoundGuard: limitação acústica que protege contra sons superiores a 

118 dBA 

Controle de 

chamada remota 

Capacidade de atender, ignorar, encerrar e colocar chamadas em 

espera, rediscar, silenciar ou aumentar / diminuir o volume 

Modelos C3210 USB (monoaural); C3210 USB-C (monoaural); C3215 USB  

(monoaural com 3,5 mm); C3215 USB-C (monoaural com 3,5 mm); 

C3220  

USB (estéreo); C3220 USB-C (estéreo); C3225 USB (estéreo com 3,5 

mm); C3225 USB-C (estéreo com 3,5 mm): projetado para aplicativos 

UC e softwares Avaya®, Cisco® e Microsoft®, entre outros *. 

Certificado do Skype for Business 

Peso Peso total Auscultadores 

Cabo do fone de 
ouvido a 

USB-A 

Cabo do fone de 
ouvido a 

USB-C 

 
Gramas 

Libras/ 

onças 
Gramas 

Libras/ 

onças 
Gramas 

Libras/ 

onças 
Gramas 

Libras/ 

onças 

Blackwire 

3215 

96 0,212 64 0,141 32 0,071 32 0,071 

Blackwire 

3220 

118 0,26 – – – – – – 

Blackwire 

3225 

121 0,267 92 0,203 29 0,064 29 0,064 

  

C3220  



* Faça o download da versão mais recente do software Plantronics Hub para obter respostas com um toque e no final da chamada com esses softphones. 

Se desejar obter mais informações sobre o fone de ouvido Blackwire 3200 ou outros produtos, visite plantronics.com 

 

SERVIÇO AO CLIENTE PLANTRONICS 

Apoiado pelo principal serviço e suporte global do setor Plantronics. plantronics.com/support 

2017 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics e SoundGuard são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registradas nos EUA. UU. e outros países Plantronics Hub é uma marca comercial da Plantronics, Inc. Microsoft, 
Windows, Lync e Skype são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos. UU. e outros países Avaya é uma marca comercial da Avaya Inc. Cisco é uma marca comercial 
registrada da Cisco Systems, Inc. e de suas empresas afiliadas nos EUA. UU. e em outros países. Mac é uma marca registrada da Apple Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos 
proprietários. 10.17 
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