
ANDE PELO 
ESCRITÓRIO — 
SEM PERDER A 
CONEXÃO. 

BENEFÍCIOS 

• Ofereça aos funcionários do escritório
a flexibilidade e a produtividade de
trabalhar com as mãos livres com
uma distância de operação de
Bluetooth® Classe 1 de até 91 m
(300 pés) com os modelos Office
(linha de visão) e até 30 m (98 pés) com
os modelos UC

• Atenda as necessidades de todos os
funcionários com dois estilos de uso:
mono (para quem precisa ouvir o que
acontece ao redor) e estéreo (ideal
para mídia e para tornar as conversas
mais naturais)

• Simplifique as implantações globais
— não importa a quantidade de
escritórios — com uma solução de
tecnologia Bluetooth® abrangente e
fácil de usar

SÉRIE VOYAGER 4200 OFFICE E UC 

Aumente a produtividade dos seus funcionários com fones de ouvido Bluetooth® sem fio 
da Série Voyager 4200 Office e UC. Eles contam com uma distância de operação 
generosa e a garantia de um som vibrante. Os usuários podem escolher dois estilos de 
uso. O modelo mono permite ouvir os sons ao redor. O modelo estéreo é ideal para mídia 
e torna qualquer conversa muito mais natural, como se vocês estivessem frente a 
frente. Suas equipes podem contar com a clareza de áudio avançada da Poly e mais 
conforto, graças a proteções auriculares macias e uma alça sobre a cabeça. Além disso, a 
série tem um cancelamento de ruído excepcional e microfones duplos para ajudar a 
bloquear o som de pessoas próximas. 
Os usuários podem se conectar com um telefone fixo, computador ou smartphone. 
Quem quer mais flexibilidade e liberdade? Todos! 

• Conecte seu telefone fixo facilmente com a base de uma via do Voyager 4200 Office

• Conecte seu telefone fixo e PC/Mac facilmente com a base de duas vias do Voyager
4200 Office

• A Série Voyager 4200 UC se conecta diretamente ao seu celular e/ou PC/Mac
(via adaptador USB)

• Versão do Microsoft Teams com botão dedicado para acesso instantâneo

DATA SHEET 



SÉRIE VOYAGER 4200 
OFFICE UC

ESPECIFICAÇÕES 

TEMPO DE CONVERSAÇÃO 

• Até 12 horas de conversação e até
15 horas para ouvir

TEMPO EM STANDBY 

• Até 13 dias em standby

DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 

• Até 30 m (98 pés) em modelos UC

• Até 91 m (300 pés) nos modelos
Office (linha de visão)

PESO DO FONE DE OUVIDO 

• 110 g (mono)/150 g (estéreo)

TECNOLOGIA BLUETOOTH 

• Versão do Bluetooth: Bluetooth 5.0 com
BLE Perfis de Bluetooth usados: A2DP,
AVRCP, HFP, HSP

CODECS 

• Música: SBC, Chamada com celular: CVSD,
mSBC, Chamadas UC: Mono: mSBC;
Estéreo: mSBC

SENSIBILIDADE DO ALTO-FALANTE 

• Otimizado para telecomunicações,
música/mídia

FAIXA DO ALTO-FALANTE, 
TELECOMUNICAÇÕES 

• 100 Hz a 6,8 kHz

FAIXA DO ALTO-FALANTE, MÚSICA/MÍDIA 

• 20 Hz a 20 kHz

IMPEDÂNCIA DO ALTO-FALANTE 

• 32 ohm

TAMANHO DO ALTO-FALANTE 

• 32 mm

CAPACIDADE DA BATERIA 

• 360 mAh típica/350 mAh mínima

TIPO DE BATERIA 

• Polímero de íon de lítio recarregável e
não substituível

TEMPO DE CARREGAMENTO 

• Carga total em 1,5 hora

MICROFONE E TECNOLOGIA 

• Cancelamento de ruído e dois
microfones: um unidirecional; 1
direcional MEMS

PROTEÇÃO AUDITIVA 

• SoundGuard DIGITAL: Nivelação do som
para maior conforto e limitação acústica
para proteção contra sons acima de
118 dBA

CONTROLES DE CHAMADA 

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

CONTROLES DE MÍDIA 

• Avançar/retroceder/pausar/reproduzir

ALERTAS 

• Alertas de voz aprimorados anunciam o
tempo de conversação restante, status de
mudo e de conexão

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 Amazon Alexa (fácil acesso)
Tile (fone de ouvido perdido)
*A versão de desktop do Plantronics Manager
Pro/Plantronics Hub não é compatível com
modelos apenas para telefone fixo

MODELO 

• Criado para aplicações UC e softphones
da Avaya, Cisco, Microsoft e mais. Em
breve: Microsoft Teams

SAIBA MAIS 

Para mais informações sobre os fones de ouvido da Série Voyager 4200 Office 
e UC, acesse nosso site: poly.com/voyager-4200 

Detalhes e especificações do produto sujeitos a alterações. 
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