VOYAGER 8200 UC
Evite ruídos. Ponha um fim às distrações.
Recupere sua concentração a qualquer hora, em qualquer lugar.

Áudio imersivo

VOYAGER 8200 UC
Onde quer que o trabalho leve você, o fone de ouvido Bluetooth Voyager 8200 UC da Plantronics está
pronto para bloquear o ruído para que você se concentre no trabalho, na chamada ou na sua playlist. Com
um design contemporâneo sem haste com quatro microfones, conectividade com vários dispositivos e

RECURSOS
PRINCIPAIS

cancelamento de ruído ativo, você pode facilmente deixar as distrações de lado.
DESTAQUES

• Microfones omnidirecionais com pareamento duplo e processamento digital de sinais (DSP)
otimizam sua voz e minimizam o ruído de fundo

• O melhor cancelamento de ruído ativo (ANC) de modo duplo da categoria permite que você escolha
seu nível de redução de ruído preferida
A

• Alerta de mudo dinâmico detecta e notifica quando você fala com o mudo ativado
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Atender/encerrar chamada

mudo ou pausar sua música automaticamente quando você o tira

• Design contemporâneo sem haste do microfone para satisfazer a necessidade de profissionais preocupados
H

Tecnologia de sensor inteligente

• Sensores inteligentes permitem atender chamadas simplesmente colocando o fone de ouvido e ativar o

com o estilo

• Cabo de 3,5 mm amplia seu tempo de uso e é ideal para voos
ESPECIFICAÇÕES

Modo de mudo/aberto dedicado

Tempo de audição/fala/em standby Até 24 horas para ouvir, 20 horas de fala e até 1 mês em standby

Conector de 3,5 mm

Distância de operação

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

Desempenho de
áudio

Quatro microfones em pareamento duplo com tecnologia de
cancelamento de ruído DSP, tecnologia de cancelamento de ruído ativo
(ANC) de modo duplo, compatibilidade wideband móvel, A2DP, AVRCP,
HFP, HSP

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*

Controle do fone
de ouvido

Atender/ignorar/encerrar/retornar chamada, mudo, volume +/-,
pareamento Bluetooth, ANC 1/2, microfone aberto, acesso VPA de
smartphone, ligar/desligar
B8200: Microsoft Teams. Criado para aplicações UC e softphones da
Avaya, Cisco, Skype e mais

Design com quatro microfones sem
haste
ANC de modo duplo
Controles intuitivos de volume e
música

Modelo
Peso
Frequência sem fio

289 g/10 oz.
Bluetooth v4.1

Acessórios inclusos

Cabo de carregamento USB, cabo de áudio de 3,5 mm, adaptador
Bluetooth USB BT600, estojo de transporte

NFC

Aproxime para parear com dispositivos com a opções NFC

*O software Plantronics Hub é necessário para ativar o recurso TWA.
Para mais informações sobre o Voyager 8200 UC 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.
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