
 Blackwire 7225 
Design otimizado para os negócios 
FONE DE OUVIDO ESTÉREO COM FIO SEM HASTE DO MICROFONE 



Perfis de áudio EQ dinâmico para telefonia e música 

Processamento Avançado 20 Hz a 20 kHz 

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). 

Proteção auditiva 

Blackwire 7225 
Ajude os profissionais no seu escritório a bloquear as distrações e melhorar a produtividade com o 

Blackwire 7225, o fone de ouvido UC&C com fio sem Haste que tem conectividade USB-A ou USB-C.  

Em ambientes de escritório barulhentos, o Blackwire 7225 oferece uma experiência imersiva para você se 

concentrar no trabalho enquanto ouve mídia com som estéreo Hi-Fi. Quando precisar colaborar via áudio ou 

vídeo, o cancelamento de ruído ativo (ANC) reduz os ruídos de fundo para o usuário. O pioneiro design sem 

Haste do microfone atende às necessidades do trabalho em escritório por um fone de ouvido com visual e som 

incríveis para ouvir mídia ou colaborar em chamadas de voz ou vídeo. 

DESTAQUES 

• Ideal para uso o dia todo, com áudio, vídeo e conteúdo multimídia

• Cancelamento de ruído ativo e passivo sob demanda para bloquear as distrações

• Conectividade dedicada em PC/Mac com USB-A universal ou USB-C.

• Opções de acabamento em preto ou branco

• Quatro microfones detectam o som em todas as direções, separam o ruído da voz do usuário usando o 
processamento digital de sinais (DSP) para fornecer um som de voz natural 

ESPECIFICAÇÕES 

Codecs Áudio de 24 bits a um sample rate de até 96 kHz 

Microfone aberto Permite que você ouça os sons ao seu redor quando for preciso 

Sensibilidade do alto-falante 127 dB ±1,5 dB 

Tamanho do alto-falante 32 mm 

Microfone e tecnologia Quatro microfones omnidirecionais 

ACESSÓRIOS INCLUSOS 

• Estojo para o armazenamento e a
portabilidade do fone de ouvido

Para mais informações sobre o Blackwire 7225 ou outros 
produtos, acesse nosso site: plantronics.com. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE DA 
PLANTRONICS 

Com o serviço e suporte globais líderes do setor da 

Plantronics. plantronics.com/contactsupport. 

Sensibilidade do microfone -26 dBFS +/- 3 dB

Controles de chamada Atender/encerrar chamada, mudo, volume 

Alerta de voz Mudo ativado/desativado, mudo, volume máximo/mínimo, retornando 
chamada, repetindo a última chamada realizada, atendendo chamada, 
cancelamento de ruído desativado, OpenMic ativado/desativado 

Aplicativos compatíveis Plantronics Hub para Windows/Mac e Plantronics Manager Pr
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Resposta de frequência recebida Cancelamento de ruído ativo (ANC) 

Impedância do alto-falante 32 ohm 

Peso 0,34 lbs./5,5 oz./155 g 

Controles de mídia OpenMic, reproduzir, pausar, avançar, retroceder 

Design sem Haste com quatro microfones 

Alça de metal confortável e proteções 
auriculares de couro sintético oferecem 
conforto o dia todo 

Atender/encerrar chamada, mudo e 
controle de volume 

Conector USB-A ou USB-C com 
indicador visual de mudo
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Garantia limitada global 2 anos, global 

100 Hz a 
10 kHz 

Resposta de 
frequência do 
microfone 


