
FONE DE OUVIDO 
BLUETOOTH® 
COM ALÇA NO 
PESCOÇO E FONES 
INTERNOS 

BENEFÍCIOS 

• Bloqueie as distrações e
mantenha o foco na chamada ou
no trabalho com cancelamento de
ruído ativo (ANC) ou passivo sob
demanda

• Coloque o fone de ouvido com alça no
pescoço e use o dia todo — ele tem um
visual discreto e fones internos
confortáveis

• Traga sua voz para o primeiro plano
e minimize as distrações com
quatro microfones omnidirecionais

• Trabalhe com mais flexibilidade —
alterne ente os modos estéreo e mono
tirando um fone interno ou remova os
dois para conversar pessoalmente

VOYAGER 6200 UC 

Um fone de ouvido Bluetooth® com alça no pescoço e fones internos tão profissional e 
versátil quanto você. Com o Voyager 6200 UC, você pode usar apenas um fone para 
chamadas de voz ou ambos para músicas. O som estéreo e o cancelamento de ruído ativo 
(ANC) ajuda você a se concentrar, mantendo-se produtivo e conectado. Ele é tão discreto 
e confortável que você pode usar o dia todo, dentro e fora do escritório. É possível ainda 
pareá-lo com até oito dispositivos, conectando dois por vez. Os controles intuitivos 
também facilitam o uso. Por que tirar o fone toda hora? Você decide quando tirar. 

• Recurso de alerta de mudo dinâmico avisa quando o mudo estiver ativado

• Alça de pescoço vibratória avisa sobre chamadas recebidas e alertas

• Use com PC, Mac, tablet e celular

• Atualizado da certificação do Skype for Business para a do Microsoft Teams

• Som estéreo Hi-Fi premium
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VOYAGER 6200 UC 

ESPECIFICAÇÕES 

TEMPO DE AUDIÇÃO/FALA/EM STANDBY 

• Até 16 horas para ouvir, 9 horas de fala e
14 dias em standby

DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO 

• Até 30 m (98 pés), com dispositivo 
Bluetooth Classe 1

TIPO DE BATERIA 

• Polímero de íon de lítio recarregável e não
substituível

TEMPO DE CARREGAMENTO 

• Carga total em 1,5 hora

TECNOLOGIA BLUETOOTH 

• Bluetooth v5.0 com perfil de fone de ouvido (HSP)
1.2 e perfil de mãos livres (HFP) 1.6 (voz HD 
wideband); classificação BT Classe 1

PERFIS DE ÁUDIO 

• Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP)
1.2, AVRCP 1.5

CODECS 

• Clássico; Baixa latência, APTx

DESEMPENHO DE RECEPÇÃO DE ÁUDIO 

MICROFONE E TECNOLOGIA 

• Design sem arco do microfone com quatro
microfones omnidirecionais com
processamento digital de sinais (DSP)

PESO 

• 56 g/0,12 lbs.

CONTROLES DE CHAMADA 

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

CONTROLES DE MÍDIA 

• Mudo, reproduzir, pausar, avançar/retroceder

VOZ E OUTROS ALERTAS 

• Alertas de voz aprimorados anunciam o tempo
de fala restante, status de mudo e de conexão.
Alça de pescoço vibra para avisar sobre uma
chamada recebida

APLICATIVOS COMPATÍVEIS 

• A versão de desktop do Plantronics Hub está 
disponível para Windows/Mac, a versão móvel é
oferecida para Android e iOS 

• Pacotes do Plantronics Manager Pro: 
Gerenciamento e adoção de ativos, qualidade e
análise de chamada, saúde e segurança 

• Cancelamento de ruído ativo (ANC)

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA RECEBIDA 

• 20 Hz a 20 kHz (telefonia estéreo Hi-Fi e
estéreo) 

PROTEÇÃO AUDITIVA 

• SoundGuard DIGITAL: protege contra níveis de 
som acima de 118 dBA; recurso antissusto G616 
(durante chamadas) detecta e elimina aumentos
súbitos no nível do sinal; média ponderada pelo
tempo evita uma exposição média diária acima de
85 dBA*

*O software Plantronics Hub é necessário para ativar os
recursos do SoundGuard DIGITAL

SAIBA MAIS 

Para mais informações sobre o Voyager 6200 UC, acesse nosso site: www.poly.com/voyager-6200-uc 
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