
KARTA PRODUKTU

Aktywna redukcja szumów

VOYAGER FOCUS UC

Nie tylko masz połączenie - teraz wreszcie rozmawiasz.
Skup uwagę na pracy - nie na chaosie dookoła Ciebie.



Skup uwagę na prowadzonej rozmowie zamiast na odgłosach w tle, dzięki wyrafinowanej redukcji szumów 
otoczenia (ANC) i głębokiemu dźwiękowi stereo zestawu słuchawkowego Plantronics Voyager Focus UC. 

FUNKCJE PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA
• Działa z laptopami, telefonami stacjonarnymi z Bluetooth, telefonami komórkowymi i tabletami

• Czujniki Smart Sensors: zakładając słuchawkę na głowę odbierasz połączenie, zdejmując ją wyciszasz 
mikrofon; w ten sam sposób możesz zatrzymywać i odtwarzać muzykę 

• Powiadomienia głosowe informują kto do Ciebie dzwoni, o wyciszeniu mikrofonu, o połączeniu słuchawki 
oraz pozostałym czasie rozmowy bez ładowania akumulatora

• Dynamiczny alarm wyciszenia mikrofonu (Dynamic Mute Alert) rozpozna i powiadomi cię, gdy spróbujesz  
rozmawiać mając wyciszony mikrofon

• Czujnik ustawienia mikrofonu: załóż słuchawki na dowolną stronę i opuść mikrofon, zachowując 
właściwe rozmieszczenie kanałów stereo (R/L) i przycisków głośności/odtwarzania utworów

ŚWIETNA JAKOŚĆ GŁOSU PO OBU STRONACH ROZMOWY

• Potrójny, precyzyjnie dostrojony mikrofon z nowym procesorem DSP dba o idealne wyciszenie hałasu 
z otoczenia w dźwięku transmitowanym do rozmówcy

• Aktywna redukcja szumów otoczenia włączana na żądanie, pozwala skupić się na prowadzonej 
rozmowie lub pracy

• Głośniki generują wysokiej jakości dźwięk stereo hi-fi, aby muzyka całkowicie Cię pochłonęła

• Przycisk OpenMic włącza nasłuch otoczenia przez mikrofon bez konieczności zdejmowania słuchawek
 

KOMFORT I WYTRZYMAŁOŚĆ

• Skóropodobne gąbki wypełnione miękką pianką zapamiętującą kształt Twojego ucha

• Wygodny, wyściełany gąbką metalowy pałąk nagłowny jest trwały, a jednocześnie daje Ci dużą wygodę 
i pewność noszenia słuchawki

• Dzięki składanym nausznikom i załączonemu etui łatwo zabierzesz słuchawki w podróż

VOYAGER FOCUS UC

Model: Opis: Nr katalogowy

B825
B825 bez ładowarki biurkowej

Standardowa wersja UC dla aplikacji UC i softphone 
Avaya, Cisco, Skype i innych

202652-01
202652-03

B825-M
B825-M bez ładowarki biurkowej

Wersja certyfikowana do Skype for Business 
i zoptymalizowana dla Microsoft® Lync®

202652-02
202652-04

OPTYMALIZACJA DO UNIFIED COMMUNICATIONS
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Podłączenie: Laptopy przez adapter USB, telefony stacjonarne przez Bluetooth, 
telefony komórkowe, tablety, smartwatche

Idealne dla: Mobilnych profesjonalistów prowadzących dużo rozmów przez komunikatory 
i telefony komórkowe w głośnym otoczeniu, potrzebujących redukcji szumów 
i technologii inteligentnych czujników Smart Sensor

Czas rozmowy/słuchania
muzyki: 

Czas rozmowy: do 12 h (10 h z włączonym ANC)
Czas słuchania muzyki: do 15 h (12 h z włączonym ANC)

Zasięg: do 45 m z dopasowaniem mocy nadawania (Adaptive Power Bluetooth Class 1)

Waga: 155 gram

Technologia: Bluetooth® v4.1

Audio: Aktywna redukcja szumów (Active Noise Canceling - ANC), szerokopasmowy 
dźwięk hi-fi stereo, A2DP, DSP

Ochrona słuchu: SoundGuard® DIGITAL™ - chroni słuch przed dźwiękami powyżej 118 dBA, 
szokiem akustycznym (Anti-Startle) oraz zgodnie z regulacjami europejskimi 
ogranicza średnią dzienną ekspozycję na dźwięk do 80 lub 85dBA (włączane 
przez Plantronics Hub). Dodatkowy poziom ochrony słuchu dostępny jest 
poprzez oprogramowanie Plantronics Hub i ogranicza skoki głośności do 102dBA.
Ochrona akustyczna monitoruje i kontroluje wszystkie zródła dzwięku, z telefonu
komórkowego i komputera w trybie rozmowy.

Gwarancja: 2 lata

AKCESORIA

• Etui ochronne do przenoszenia 
i przechowywania słuchawki, 
adapter USB i kabel ładujący 

LEGENDA

A Lekka i wygodna konstrukcja

B Potrójny, precyzyjny mikrofon

C Przycisk wyciszenia mikrofonu/OpenMic

D Dioda informująca o trwającym połączeniu

E Intuicyjne przyciski głośności 
  i sterowania muzyką

F Magnetyczna ładowarka na biurko

G Przełącznik włączania ANC

H Mini adapter Bluetooth USB z diodą 
 informującą o wyciszeniu mikrofonu
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