
GAMINIO LAPAS

Aktyvusis triukšmo šalinimas

VOYAGER FOCUS UC
Įtraukiantys pokalbiai telefonu
Sutelkite dėmesį į darbą, o ne šurmulį aplinkui.



Skirkite visą dėmesį pačiam pokalbiui pamiršę garsus aplinkui, nes Plantronics Voyager Focus UC 
stereo Bluetooth ausinės turi labai modernias triukšmo šalinimo technologijas ir užtikrina įtraukiantį 
stereo garsą.
INTUITYVIAI, PAPRASTAI NAUDOJAMOS FUNKCIJOS

• Sklandžiai veikia su skirtingais kompiuteriais, Bluetooth palaikančiais laidiniais ir mobiliaisiais telefonais 
bei planšetėmis

• Išmanieji jutikliai suteikia galimybę atsiliepti į skambučius tiesiog užsidedant ausines, jas nusiimant 
išjungia garsą, taip pat padaro muzikos pauzę ar atnaujina jos grojimą.

• Patobulinti pranešimai balsu praneša skambinančiojo numerį, ar nėra išjungtas garsas, kokia ryšio būklė, 
kiek laiko dar bus galima kalbėti

• Dinaminis įspėjimas apie išjungtą garsą pajaučia, kai naudotojas bando kalbėti esant išjungtam garsui, ir 
įspėja apie tai

• Išmanioji mikrofono svirtelė: galima naudoti bet kurioje ausinių pusėje išlaikant tą pačią K/D stereo ir 
garsumo/kūrinio mygtukų vietą

PUIKI GARSO KOKYBĖ ABIEMS POKALBIO DALYVIAMS

• Trys tiksliai sureguliuoti mikrofonai su patobulintu DSP puikai šalina aplinkos triukšmą

• Aktyvusis triukšmo šalinimas pagal poreikį, kad būtų galima dėmesį sutelkti į pokalbį telefonu arba darbą

• Kokybiška stereo konstrukcija duoda hi-fi stereo garsą ir įtraukiančią klausymosi patirtį

• Klausymosi per mikrofoną mygtukas suteikia galimybę prireikus pasiklausyti aplinkos

PATOGUMAS IR PATVARUMAS

• Dirbtinės odos ausų pagalvėlės užpildytos minkštute galvos kontūrą įsimenančia puta

• Paminkštintas metalinis lankelis yra ir patvarus, ir patogiai bei tvirtai laikantis ausines

• Ausines lengva pasiimti keliaujant, nes ausų pagalvėlės nulenkiamos, be to, komplekte yra gabenimo dėklas

VOYAGER FOCUS UC

Modelis Aprašymas Dalies numeris

B825 

B825, be krovimo stovo

UC standartinė versija, skirta UC programoms ir 
kompiuteriniams telefonams iš Avaya, Cisco, IBM, 
Skype ir kitų*

202652-01 

202652-03

B825-M 

B825-M, be krovimo stovo

Sertifikuota Skype for Business ir optimizuota 
Microsoft® Lync®

202652-02

202652-04

OPTIMIZUOTA UNIFIKUOTAI KOMUNIKACIJAI

*Atsisiųskite naujausią versiją iš Plantronics Hub, kad įgytumėte galimybę naudojant šiuos kompiuterinius telefonus vienu 
bakstelėjimu atsakyti į skambučius ir baigti pokalbius.

Daugiau informacijos apie Voyager Focus UC ar 
bet kurį kitą Plantronics gaminį galima rasti 
apsilankiu plantronics.com

KLIENTAI APTARNAUJAMI VISAME 
PASAULYJE
Visame pasaulyje teikiamas itin kokybiškas 
Plantronics aptarnavimas ir pagalba.
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Jungiama prie Nešiojamųjų kompiuterių naudojant USB adapterį, Bluetooth ryšio galimybę turinčių 
laidinių telefonų, mobiliųjų telefonų, planšečių ir išmaniųjų laikrodžių

Puikiai tinka Daug judantiems specialistams, kurie intensyviai naudojasi PC ar Mac tipo 
kompiuteriais bei mobiliuoju ryšiu triukšmingoje aplinkoje, nes turi aktyviojo 
triukšmo šalinimo technologiją ir išmaniuosius jutiklius

Kalbėjimo / 
klausymosi trukmė

Kalbėjimo trukmė: iki 12 val. (10, jei įjungtas ATŠ)
Klausymosi trukmė: iki 15 val. (12, jei įjungtas ATŠ)

Did. veikimo nuotolis Iki 45 metrų naudojant adaptyvųjį maitinimą (naudojant su 1 klase suderinamą įrangą)

Ausinių svoris 155 gramai

Belaidžio veik. dažnis  Bluetooth® v4.1

Garsas  Aktyviojo triukšmo šalinimo technologija, plačiajuostis (balsui), hi-fi stereo, A2DP, DSP

Klausos apsauga SoundGuard DIGITAL: saugo nuo 118dBA viršijančio garsumo; taip pat 
pokalbio metu aptinkamas ir blokuojamas bet koks staigus žymus signalo 
lygio padidėjimas; laikinis svertinis vidurkis neleidžia vidutiniam per dieną 
patiriamam triukšmingumui viršyti 85dBA (tokią galimybę suteikia Plantronics 
Hub). Papildomą žemutinio lygio klausos apsaugą nuo garso sukelto 
išgąsčio suteikia Hub programinė įranga, ribojanti pikinius lygius iki 102dBA. 
Garsinė apsauga stebi ir kontroliuoja visus garso šaltinius iš mobiliųjų 
įrenginių ir kompiuterio telekomo režimais.

Garantija 2 metai

KOMPLEKTE ESANTYS PRIEDAI

• Gabenimo dėklas ausinėms 
nešiotis ir laikyti, USB adapteris 
ir krovimo laidas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
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Lengva ir patogi konstrukcija
Trys tiksliai sureguliuoti mikrofonai
Garso išjungimo / klausymosi per mikrofoną 
mygtukas
Ryšio šviesinis indikatorius ir atsiliepimas į 
skambutį / pokalbio baigimas
Intuityvūs garsumo ir muzikos valdikliai
Magnetinis stalinio krovimo stovas
Aktyviojo triukšmo šalinimo jungiklis
USB Bluetooth mini adapteris su garso išjungimo 
indikatoriumi
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http://twitter.com/Plantronics_UK
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com



