
Seria Voyager 4200 UC
Połączenie bezprzewodowej swobody i 
krystalicznie czystego dźwięku.
SŁUCHAWKA BLUETOOTH® DLA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH
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Seria Voyager 4200 UC to słuchawka idealna dla pracowników biurowych i IT. Niektóre osoby wolą 
słuchawkę dwuuszną, na której lepiej słucha się muzyki, a inne wybierają słuchawki jednouszne, aby 
słyszeć swoje otoczenie podczas rozmów. Każdy jednak oczekuje krystalicznie czystego dźwięku i 
możliwości bezproblemowego przełączania między telefonem komórkowym a komputerem.  
Prosta w użyciu, łatwa do wdrożenia i niedroga słuchawka Seria Voyager 4200 UC spełnia potrzeby  
pracowników branży IT w kwestii słuchawek zgodnych ze strategią UC firmy.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Dostępne w wersji dwuusznej lub jednousznej 

• Zasięg przy odległości do 30 metrów od obsługiwanego smartfonu lub laptopa przy zastosowaniu 
adaptera Bluetooth BT600 USB-C lub USB-A

• Technologia SoundGuard® DIGITAL zapewnia ochronę przed nagłymi skokami dźwięku 

• Certyfikowany dla aplikacji Microsoft Skype for Business Open Office

• Ulepszone powiadomienia głosowe informują o stanie połączenia, pozostałym czasie rozmów, 
wyłączeniu mikrofonu i nie tylko

DANE TECHNICZNE

Czas słuchania /  
rozmów / czuwania

Do 12 godzin rozmów, 15 godzin słuchania i 13 dni czuwania

Zasięg do 30 m

Pojemność baterii 360 mAh (standardowa) / 350 mAh (minimalna)

Rodzaj baterii Niewymienny polimerowy litowo-jonowy

Czas ładowania 1,5 godziny (pełne naładowanie)

Technologia 
Bluetooth

Bluetooth v4.1 Headset Profile (HSP) 1.2 i Hands-Free Profile (HFP) 1.6 
(szerokopasmowy dźwięk HD Voice); komunikacja radiowa Bluetooth klasy 1

Profile audio Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.4

Kodeki Muzyka: SBC; połączenie komórkowe: CVSD, mSBC, połączenie UC: 
mono mSBC / stereo mSBC 

Pasmo przenoszenia 
odbierania

20 Hz – 20 kHz

Ochrona słuchu SoundGuard DIGITAL: zapewnia ochronę przed dźwiękami powyżej 118 
dBA; zabezpieczenie przed skokami natężenia dźwięku G616 wykrywa 
nagły wzrost głośności dźwięku i eliminuje go; pomiar średniej ważonej 
czasowo (TWA) sprawia, że średnia dzienna ekspozycja na dźwięk nie 
przekracza 85 dBA. (Do obsługi funkcji SoundGuard DIGITAL wymagane jest 
oprogramowanie Plantronics Hub)

Mikrofon i 
technologie

2 mikrofony: 1 jednokierunkowy; 1 kierunkowy z technologią MEMS

Pasmo przenoszenia 
mikrofonu

100 Hz – 8 kHz

Waga 110 g (jednouszna) / 150 g (dwuuszna)

Przyciski odbioru/
zakończenia rozmowy

Odebranie/kończenie rozmowy, wyłączenie mikrofonu, regulacja głośności

Przyciski sterujące 
multimediami

Następny lub poprzedni utwór / wstrzymanie odtwarzania / odtwarzanie / 
wyłączenie mikrofonu

Powiadomienia Ulepszone powiadomienia głosowe informują o pozostałym czasie rozmów, 
wyłączonym mikrofonie i stanie połączenia

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

Obsługiwane aplikacje Plantronics Hub i Plantronics Manager Pro 
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

A Składane głośniki

B Giętki wysięgnik mikrofonu 
 i ergonomiczny design zapewniają 
 komfort noszenia przez długi czas

C Adapter BT600 USB-C lub USB-A

D Wskaźnik połączenia

Więcej informacji na temat Korzyści  
zapewniane przez urządzenia z Seria  
Voyager 4200 UC i inne produkty można  
znaleźć na stronie plantronics.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY PLANTRONICS
Firma Plantronics zapewnia wiodące w branży 
wsparcie serwisowe i techniczne dostępne na 
całym świecie. plantronics.com/contactsupport
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https://www.plantronics.com/us/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/pl/
http://www.plantronics.com/pl/support/contact/

