
Audio van bedrijfskwaliteit

Savi 8200-serie
Gewoon betere 
gesprekken.
Draadloos DECT-audioheadsetsysteem.
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Vol vertrouwen met anderen in verbinding staan door oproepen op de pc, mobiele en vaste telefoon 
eenvoudig te beheren. Het draadloze headsetsysteem uit de Savi 8200-serie geeft u buitengewoon ver 
bereik terwijl u geniet van uitstekende DECT-audio.  

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Ideaal voor zakelijke en callcenterprofessionals die meerdere apparaten gebruiken en voor hun 
zakelijke gesprekken uitstekende geluidskwaliteit nodig hebben

• Geniet van een audio-ervaring van bedrijfskwaliteit door met premium hifi-DECT-stereogeluid naar  
muziek en media te luisteren (W8220)  

• ANC (active noise cancelling) filtert achtergrondgeluid weg voor uitstekende geluidskwaliteit en 
minder onderbrekingen (W8220)

• Gecertificeerde DECT-beveiliging; benut de nieuwste normen op het gebied van draadloze  
DECT-beveiliging

• Dankzij de flexibele stroomvoorziening kunt u automatisch terugschakelen naar de modus voor 
laag energieverbruik wanneer de headset zich dicht bij de basis bevindt, zodat de batterij langer 
meegaat en u het aantal gebruikers kunt maximaliseren  

• Verbind twee of drie apparaten met elkaar - pc naar vaste telefoon of mobiel naar pc.

• Beltoon met volumeregeling (uit, laag, gemiddeld, hoog)

• Beperk dat gesprekken in de nabije omgeving te horen zijn met de functie ‘close conversation 
limiting’ (configureerbaar in Plantronics Hub)

• Met Plantronics Manager Pro, Software-as-a-Service die apart verkrijgbaar is, heeft uw IT-team 
inzicht in elke Plantronics-headset die binnen de organisatie wordt gebruikt

SPECIFICATIES

Gespreks-/standby-tijd Tot 13 uur gespreks- en 50 uur standby-tijd

Draadloos bereik van headset Tot 180 m (gezichtsveld); 55 m (typische kantooromgeving)

Batterijcapaciteit Mono 490 mAh; stereo 700 mAh

Batterijtype Oplaadbaar, vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd 3 uur

Draadloze technologie DECT en Bluetooth v4.2 

Audioprofielen Advanced Audio Distribution Profile (A2DP); AVRCP; 
Bluetooth Hands-Free Profile (HFP); Bluetooth Headset 
Profile (HSP) 

Codecs G726, G722, Broadvoice32, OPUS/CELT 16kS, OPUS/CELT 48kS

Audioprestaties bij ontvangst ANC (W8220)

Frequentierespons bij ontvangst Fullband stereo media audio 20 Hz-20 kHz;  
Wideband stereo telephony 100 Hz-6.8 kHz

Gehoorbescherming SoundGuard DIGITAL: beschermt tegen geluidsniveaus 
hoger dan 118 dBA; anti-startle (tijdens gesprekken) 
detecteert en onderdrukt plotselinge harde signalen; 
tijdgewogen gemiddelden zorgen ervoor dat het gemiddelde 
geluidsniveau niet boven 85 dBA komt.  
(Opmerking: vereist Plantronics Hub-software om 
SoundGuard DIGITAL-functies te kunnen gebruiken).

Microfoontechnologie Noise-cancelling

Frequentierespons van de microfoon Breedband: 100–6.8 kHz

Gewicht headset Mono: 0,25 lbs/115 g; stereo: 0,35 lbs/160 g

Gespreksknoppen Oproep aannemen/beëindigen, muten, volume +/-, ANC 
aan/uit, in-/uitschakelen

Modellen W8210-M en W8220-M: gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven. 
W8210 en W8220: ontwikkeld voor UC-applicaties en 
softphones van onder andere Avaya, Cisco en Skype.  
Compatibiliteitshandleiding, zie:  
plantronics.com/nl/support/product/supported-softphones
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Voor meer informatie over de 
Savi 8200-serie of andere producten, 
gaat u naar plantronics.com

PLANTRONICS KLANTENSERVICE 
Toonaangevende internationale service en 
ondersteuning door Plantronics. 
plantronics.com/contactsupport
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A Microfoon met ruisonderdrukking

B Flexibele verlengde microfoon

C Beheer van oproepen via de pc, 
 mobiele telefoon en vaste telefoon

D Beltoon op handige locatie

E Oplader/houder

E
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