
Maior conectividade 

PLANTRONICS + POLYCOM. AGORA JUNTAS COMO 

SÉRIE BLACKWIRE® 5200 
Maior compatibilidade. Conforto excepcional. 
Conecte-se no seu dia a dia. 



PLANTRONICS + POLYCOM. AGORA JUNTAS COMO 

PC por um conector USB/USB-C, dispositivos móveis e tablets por um 
conector de 3,5 mm 

e dispositivos compatíveis com USB-C

Conecta-se 
com 

C5210 USB (Monaural); C5210 USB-C (Monaural): C5220 USB (Estéreo); 

C5220 USB-C (Estéreo): Criado para aplicações UC e softphones da Avaya®, 

Cisco®, Microsoft® e mais*. Certificado para uso com o Skype for Business 

Modelos 

SÉRIE BLACKWIRE 5200 
Os fones de ouvido da Série Blackwire 5200 são perfeitos para seu dia de trabalho agitado. Fácil de usar, o 
conector USB ou USB-C e de 3,5 mm permite que você trabalhe com diversos dispositivos móveis. Seu design 
ergonômico é confortável para usar o dia todo, nas chamadas mais longas. Série Blackwire 5200: receba a 
capacidade de se conectar e trabalhar facilmente. 

DESTAQUES 

• Ideal para uso o dia todo, em conferências longas e para ouvir conteúdo multimídia

• Microfone com cancelamento de ruído mascara as vozes próximas para máxima privacidade na chamada

• Disponível nas opções monaural (Blackwire 5210) ou estéreo Hi-Fi com redução passiva de ruídos (Blackwire
5220) 

• As variações incluem USB universal ou USB-C

• Conectividade com smartphone e tablet por meio de um conector de 3,5 mm

• Atender/encerrar chamada com um toque, volume +/- e mudo

• Áudio wideband com microfones com cancelamento de ruído para uma telefonia de alta qualidade no PC

• O Plantronics Manager Pro, serviço opcional, permite que sua equipe de TI receba informações sobre todos
os fones de ouvido compatíveis da Plantronics que estão sendo usados em toda a empresa 

ESPECIFICAÇÕES 

Ideal para Usuários com necessidades de comunicação no PC e multimídia por longos 
períodos 

Proteção auditiva SoundGuard® DIGITAL protege contra níveis de som acima de 118 dBA; recurso 
antissusto (durante chamadas) detecta e elimina aumentos súbitos no nível do 
sinal; média ponderada pelo tempo evita uma exposição média diária acima de 
85 dBA (com o Plantronics Hub). A proteção adicional de baixo nível contra 
sustos é fornecida pelo software Plantronics Hub, que limita os picos sonoros a 
102 dBA 

Pesos Peso total Apenas o fone de 
ouvido 

Cabo até o 
conector 
USB-A 

Cabo até o 
conector 
USB-C 

Gramas Oz. Gramas Oz. Gramas Oz. Gramas Oz. 

Blackwire 5210 125,4 4,423 100 3,527 25,4 0,895 25,4 0,895 

Blackwire 5220 164,2 5,791 138,8 4,896 25,4 0,895 25,4 0,895 

*Faça o download da versão mais recente do software Plantronics Hub para ter a função de
atender/encerrar chamadas com um toque nesses softphones. 

Para mais informações sobre a Série Blackwire 5200 ou outros produtos da Plantronics, acesse nosso site: 
plantronics.com. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE GLOBAL 
Com o serviço e suporte globais líderes do setor da Plantronics. 

©2019 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly e o design de hélice são marcas registradas da Plantronics, Inc. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários. 06.19 436291 

EQ dinâmico, resposta de frequência do microfone de 100 Hz a 8 kHz, 
otimizada para telefonia de voz wideband no PC (até 6.800 Hz), estéreo Hi-Fi 
(C5220, C5220 somente USB-C), resposta de frequência recebida de  
20 Hz a 20 kHz, processamento digital de sinais (DSP) avançado, microfone 
com cancelamento de ruído, alertas de áudio ajustáveis com o software 
Plantronics Hub (mudo/volume)* 

Desempenho de áudio 

ACESSÓRIOS INCLUSOS 

Estojo para facilitar o 
armazenamento e a 
portabilidade 

BLACKWIRE 5220 
(ESTÉREO) 

BLACKWIRE 
5210 (MONO) 

C 

D 

F 

E 

A Alça de metal acolchoada que oferece 
durabilidade com um encaixe confortável e 
seguro 

B Proteções auriculares de couro sintético 
que dobram para facilitar o 
armazenamento 

C Microfone com cancelamento de ruído com 
arco flexível 

D Atender/encerrar chamada, mudo, volume +/- 

E As variações incluem conectividade USB 
universal ou USB-C 

F O conector de 3,5 mm permite que você 
trabalhe com diversos dispositivos móveis 

B 

A RECURSOS 
PRINCIPAIS


