
 
 
 
 
 
 

Sukurta jūsų aktyviam gyvenimui 

Voyager Edge 
Išlikite energingi visą dieną su „Plantronics Voyager Edge“ „Bluetooth®“ ausinėmis. Išskirtinės 
„Plantronics“ garso savybės ir nešiojama įkrovimo dėžutė jums reikiamu metu. 



Voyager Edge 
Sukurta jūsų aktyviam gyvenimui. Plonas ir lengvas modelis greitai ir patogiai prisitaiko prie jūsų ausies, 

išskirtinė „Plantronics“ garso technologija pašalina trikdantį foninį triukšmą, garsiniai įspėjimai teikia 

informaciją, o nešiojama įkrovimo dėžutė užtikrina „Voyager Edge“ veikimą jums reikiamu metu. 
 

TRIUKŠMO SLOPINIMAS 
Slopina trikdantį foninį triukšmą, taigi jūsų 

pašnekovas girdi jus, o ne jūsų aplinką. 

ĮSIKRAUNA KELIAUJANT 
Ausines įkraunanti įkrovimo dėžutė pokalbių trukmę 

pailgina iki 10 valandų, be to, ji rodo ausinių ir 

dėžutės įkrovimo lygį. 

PRANEŠAMAS SKAMBINANČIOJO ID 
Pranešamas įeinančio skambinančiojo vardas, kad 

jums nereikėtų pažvelgti į savo išmanųjį telefoną. 

BALSO KOMANDOS IR JUTIKLIAI 
Norėdami atsiliepti, tiesiog ištarkite „answer“ arba 

leiskite jutikliams atsiliepti automatiškai, kai 

užsidedate ausinę ant ausies. 

KALBŲ PARINKTYS 
Konfigūruodami pasirinkite balso komandų ir būsenos 

įspėjimų kalbą.** 

INDIVIDUALIZUOTI PARAMETRAI 
Atnaujinkite ir individualizuokite pagrindinius 

parametrus internetu, naudodami „Plantronics“ 

„MyHeadset Updater“ įrankį. 

 
 

 

IŠBANDYKITE MŪSŲ PROGRAMĖLES SPECIFIKACIJOS 

Pokalbių trukmė* iki 16 val., naudojant pilnai įkrautą dėžutę ir ausines; 

Iki 6 val. pokalbių trukmė, nenaudojant dėžutės 

Budėjimo trukmė iki 7 parų 

 
„PLANTRONICS“ TECHNINIS PALAIKYMAS 
plantronics.com/support 

Plantronics Ltd, Royal Wootton Bassett, UK  

0800 410014 +44 (0)1793 842200 

Dėl išsamesnės informacijos apie „Voyager Edge“ ar kitus 

„Plantronics“ gaminius apsilankykite plantronics.com 

 

 

Skirta „iPhone“ (nuo 3G iki 5G) ir „iPad“ (nuo „mini“ iki 4 
kartos). Suderinamas su „Android“ įrenginiais. 

 
 

Svoris 9 gramai 

„Smart Sensor“ technologija du talpiniai jutikliai, rodantys būseną (uždėta/ nuimta)   

Triukšmo slopinimas – trijų mikr. aktyvus skaitm. signalų apdorojimas (DSP) 

– Akustinis aido slopinimas 

– Vietinio balso aptikimas 

 – Automatinis garso reguliavimas 

Apsauga nuo drėgmės P2i nano danga ant ausinių ir dėžutės nuo drėgmės  

„Multipoint“ technologija sujungus du telefonus, galima atsiliepti bet kuriuo telefonu  

„NFC“ suporavimas prilietus ausines prie „NFC“ telefonų užbaigiamas suporav. procesas 

 

„Bluetooth v4.0“ profiliai: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), plačiajuosčio 

ryšio Hands-free (HFP) Profile 1.6 ir Headset (HSP) Profile 1.2 ir 

Enhanced Data Rate (EDR) 

Akumuliatoriaus tipas ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas 

Ausinių akum. skaitiklis automatiškai rodomas „iPhone“ ir „iPad“ ekrane. 

„Android™“ įrenginiams naudokite nemok. „Plantronics“ progr.  

Įkrovimo jungties prievadas „micro USB“ ant LRĮ ir įkrovimo dėžutės 

Įkrovimo laikas (maks.) 90 min. pilnas įkrovimas 

Darbinė + laikymo temp. 0°C – 40°C (32°F – 104°F) 
 

Aptarnavimas ir palaikymas 2 metų ribota garantija 

 

©2014 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. 
„Plantronics“ ir „Voyager “ yra „Plantronics, Inc.“ prekiniai 
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „Bluetooth“ 
prekiniai ženklai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, ir 
„Plantronics, Inc.“ juos naudoja pagal licenciją. „iPhone“ ir 
„iPad“ yra „Apple, Inc.“ prekiniai ženklai, registruoti JAV ir 
kitose šalyse. Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų 
savininkų nuosavybė. Patentai: US 5,712,453; 7,039,179; 
nagrinėjami patentai. 02/14 

*Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio. 

**Galimos kalbos: anglų, vokiečių, ispanų, italų, rusų, švedų, norvegų ir danų. Priklauso nuo regiono. 

 
 
 
 
 
 

Susisiekite su „Plantronics“ 


