VOYAGER 6200 UC
Comfort. Veelzijdigheid. Prestaties.
Bluetooth®-headset met nekbeugel en oordopjes.

Professionele audio-apparaten
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VOYAGER 6200 UC
De Voyager 6200 UC is een bluetooth-headset met nekbeugel en oordopjes die is gemaakt
voor professionals. U kunt contact maken met collega’s die op een andere locatie werken,
naar muziek luisteren voor concentratie of een oordopje verwijderen om deel te nemen aan
de conversatie om u heen. Daarnaast kunt u altijd en overal profiteren van uitstekende audio.
Door de veelzijdigheid van de headset kan hij ook buiten kantoor gebruikt worden.

BELANGRIJKE FUNCTIES
D

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
• Vier omnidirectionele microfoons met verbeterde noise-cancelling optimaliseren stemgeluid en
minimaliseren achtergrondgeluiden.
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• Passieve en actieve noise-cancelling (ANC) zorgen ervoor dat u niet wordt afgeleid en u kunt zich
concentreren op uw gesprek of uw werk.
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• Eersteklas draadloze hifi-stereoheadset werkt probleemloos met verschillende toepassingen op
computers, vaste bluetooth-telefoons, laptops, mobiele telefoons en tablets.
• Nekbeugel trilt bij inkomende gesprekken, zodat u niet naar uw mobiele telefoon hoeft te kijken.

A On-demand actieve ruisonderdrukking

(ANC)
B Speciale muteknop
C Comfortabele oordoppen
D BT600 USB-adapter
E Bureauhouder met oplader
F Draagtas

• Als u van stereo naar mono wilt schakelen om uw omgeving te kunnen horen, verwijdert u een oordopje.
Verwijder beide oordopjes voor face-to-face gesprekken.
• Breedbandaudio voor telefoneren via de pc met hoge geluidskwaiteit. Compatibel met smartphones voor
spraak in HD.
• De dynamische mutemelding stuurt u een gesproken melding wanneer u begint te praten terwijl de
headset in de mutestand staat.
• Met Plantronics Manager Pro, Software as as Service dat apart wordt verkocht, heeft uw IT-team overzicht
over elke Plantronics-headset die binnen de organisatie wordt gebruikt.

SPECIFICATIES

Voor meer informatie over de
Voyager 6200 UC of andere producten,
gaat u naar plantronics.com
PLANTRONICS KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en
ondersteuning door Plantronics.
plantronics.com/support

Luister-/gespreks-/standby-tijd

Max. 16 uur luisteren, 9 uur gesprekstijd en 14 dagen standby-tijd

Bereik

Maximaal 30 meter bij klasse 1 bluetooth-apparaat

Batterijcapaciteit

Minimaal 340 mAh

Batterijtype

Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion-polymeer

Oplaadtijd

1,5 uur voor volledig opladen

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 1.5

Codecs

Klassiek; minimale vertraging, APTx

Audioprestaties bij ontvangst

Actieve noise-canceling (ANC)

Frequentierespons bij ontvangst

20 Hz - 20 kHz (hifi-stereo en stereo telefonie)

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*

Microfoon en technologie

In de oorschelp, vier microfoons met digitale signaalverwerking (DSP)

Gewicht

0,12 lbs/56 g

Gespreksknoppen

Gesprek aannemen / beëindigen, mute, volume +/-

Mediaknoppen

Mute, afspelen, pauzeren, volgende/vorige nummer

Gesproken en andere meldingen

Verbeterde gesproken meldingen kondigen de resterende
gesprekstijd, mute- en verbindings status aan. De nekbeugel trilt bij
inkomende oproepen

Model

B6200: gecertificeerd voor Skype for Business. Ontwikkeld
voor UC-applicaties en softphones van Avaya, Cisco, Skype en
andere. Zie softwarecompatibiliteitshandleiding op
plantronics.com/nl/support/product/supported-softphones

Ondersteunde toepassingen

De desktopversie van Plantronics Hub is beschikbaar voor Windows/
Mac, de mobiele versie op Android en iOS

*Vereist Plantronics Hub-software om SoundGuard DIGITAL-functies te kunnen gebruiken.
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