VOYAGER 3200-SERIE
Bluetooth-headsets

Uw kantoor is overal. Maar dat hoeft niet zo te lijken of klinken.
De Voyager 3200-headsets werken overal waar u bent zonder
aan prestaties in te boeten. Onderdruk het lawaai en houd het
gesprek gaande. Altijd en overal.

Ontworpen om te imponeren. Gemaakt voor prestaties.

PRODUCTINFORMATIE

VOYAGER 3200-SERIE
De Voyager 3200-headsets hebben een slank ontwerp en kunnen eenvoudig worden op- en
afgezet. De drie microfoons bevatten ruisonderdrukkende technologie, zodat u altijd en overal
vol vertrouwen een gesprek kunt voeren. De headset is een geweldig hulpmiddel en dankzij
het geavanceerde audiobeheer houdt u de controle over het gesprek. Als u onderweg altijd
verbonden wilt zijn, is de Voyager 3200-serie precies de headset die u zoekt.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
• Dankzij het ontwerp voor in het oor kunt u hem eenvoudig op- en afzetten
• Drie nauwkeurig afgestemde microfoons met uitgebreide DSP voor superieure
ruisonderdrukking
• Dankzij de slimme sensoren kunt u een oproep beantwoorden door simpelweg de headset
op te zetten
• Dynamic Mute Alert merkt dat u begint te praten terwijl de mute-functie is ingeschakeld en
stuurt u een waarschuwing
• Maximaal 30 meter draadloos bereik vanaf ondersteunde klasse 1 bluetooth-apparaten
• Draagbaar oplaadetui biedt maximaal 10 uur extra spreektijd (beschikbaar in bepaalde bundels)
SPECIFICATIES

Beschikbaar in
bepaalde bundels

Onderweg altijd verbonden

Luister-/gesprekstijd

Tot 6 uur, plus maximaal 10 uur extra met oplaadetui (beschikbaar
in bepaalde bundels); maximaal 7 dagen standby-tijd

Bereik

Maximaal 30 meter bij klasse 1 bluetooth-apparaat

Geluidsprestaties

Drie microfoons met DSP ruisonderdrukkende technologie,
mobiele breedbandcompatibiliteit

Gehoorbescherming

SoundGuard®: geluidsegalisatie voor luistercomfort en akoestische
begrenzing voor bescherming tegen geluiden boven 118 dBA

Headsetbediening

Oproep aannemen/negeren/beëindigen/herhalen, muten, volume
+/-, smartphone VPA-toegang, aan/uit

Gewicht

9 gram/0,019 lbs

Draadloze frequentie

Bluetooth v4.1

Slimme sensoren

Neem gesprekken aan door gewoon uw headset op te zetten.
Automatisch doorschakelen van oproepen tussen de mobiele
telefoon en headset gebaseerd op gebruiksstatus (ingeschakeld
met Plantronics Hub mobiele app)

Multipoint-technologie

Blijf met twee telefoons verbonden en beantwoord oproepen vanaf
beide telefoons

Audio streamen

Stream muziek, routebeschrijvingen, podcasts en nog veel meer
met Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Gesproken meldingen

Verbeterde gesproken meldingen voor gesprekstijd, mutestatus,
verbindingsstatus en meer

Firmware

Firmware bijwerken en taalinstellingen wijzigen met behulp van
Plantronics Hub voor iOS/Android

Gebruiks- en
opslagtemperatuur

0 – 40 °C

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.
Ga naar plantronics.com/support
Ga voor meer informatie over de Voyager 3200-serie of andere producten naar plantronics.com
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