Voyager 4200 UC-serie
Draadloze vrijheid met kristalhelder geluid
BLUETOOTH®-HEADSET VOOR KANTOORPROFESSIONALS

Voyager 4200 UC-serie
Een favoriet van kantoormedewerkers en IT-ers—de Voyager 4200 UC-serie. Sommige
kantoormedewerkers geven de voorkeur aan een stereoheadset om naar media en muziek te
kunnen luisteren. Anderen hebben liever een headset met één oorschelp zodat ze kunnen horen
wat er in hun omgeving gebeurt terwijl ze aan het bellen zijn. Maar iedereen verwacht hetzelfde
van een headset: een kristalhelder geluid en de mogelijkheid om naadloos te schakelen tussen
een mobiele telefoon en een pc. De Voyager 4200 UC-serie is gebruiksvriendelijk, eenvoudig te
implementeren en beheren, en kosteneffectief.

BELANGRIJKE FUNCTIES

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
• Verkrijgbaar in twee draagvarianten: hifi-stereo of mono
• Bereik tot 30 meter vanaf een ondersteunde smartphone of laptop met optionele BT600
USB-C- of USB-A-bluetoothadapter
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• SoundGuard® DIGITAL-technologie beschermt tegen geluidspieken.
• Gecertificeerd voor Microsoft Skype for Business Open Office
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Voyager 4210 UC
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A Opvouwbare luidsprekers

• Uitgebreide gesproken meldingen geven informatie over onder andere de resterende
gesprekstijd, de verbindings- en mutestatus
SPECIFICATIES
Luister-/gespreks-/
standby-tijd

Max. 12 uur gesprekstijd, 15 uur luisteren en 13 dagen standby-tijd

Bereik

Tot 30 meter

Batterijcapaciteit

360 mAh (standaard)/350 mAh (minimaal)

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd

1,5 uur voor volledig opladen

Voor meer informatie over de
Voyager 4200 UC-serie of andere
producten. gaat u naar plantronics.com

Bluetooth-technologie

Bluetooth v4.1 headsetprofiel (HSP) 1.2 en handsfreeprofiel (HFP)
1.6 (breedband HD-spraak); klasse 1 BT-radio

Audioprofielen

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.4

PLANTRONICS KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en
ondersteuning door Plantronics.
plantronics.com/contactsupport

Codecs

Muziek: SBC; oproep met cel: CVSD; mSBC; UC-oproep:
Mono mSBC/Stereo mSBC

Frequentierespons
bij ontvangst

20 Hz – 20 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 (Vereist Plantronics Hub-software om SoundGuard
DIGITAL-functies te kunnen gebruiken)

Microfoon en technologie

2 microfoons: 1 eenzijdig gericht; 1 MEMS-gericht

Frequentierespons van
de microfoon

100 Hz – 8 kHz

Gewicht

110 g (mono)/150 g (stereo)

Gespreksknoppen

Gesprek aannemen/beëindigen, mute en volumeregeling

Mediaknoppen

Nummer vooruit/nummer terug/pauzeren/afspelen, muten

Alerts

Verbeterde gesproken meldingen geven de resterende
gesprekstijd, mute- en verbindingsstatus aan

Modellen

B4210 USB-A; B4210 USB-C; B4220 USB-A; B4220 USB-C

Ondersteunde toepassingen

Plantronics Hub en Plantronics Manager Pro

B Flexibele verlengde microfoon

en ergonomisch ontwerp voor
langdurig draagcomfort
C BT600 USB-C- of USB-A-adapter
D In-gespreklampje
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