Alto desempenho,
preço acessível

Uma escolha
confortável e durável
para chamadas no PC e
uso multimídia

O melhor headset de UC dentro do
seu orçamento para comunicações
unificadas
Série Blackwire® 300
O headset com os melhores recursos que você jamais imaginou poder comprar.

Blackwire 310/320
O melhor headset dentro do seu orçamento para comunicações unificadas. Entre nas comunicações
unificadas com o headset com os melhores recursos que você jamais imaginou poder comprar. Os
headsets USB série Blackwire 300 são fáceis de usar, confortáveis e duráveis, ideais para chamadas
de conferência, treinamento baseado na web e aplicativos de multimídia no PC. Em adição a tudo
isso, seu preço é justo e eles são simples de instalar, além de oferecem uma solução de UC de
atualização simples, na qual a TI pode confiar e implementar facilmente.
SIMPLICIDADE COMBINADA COM DESIGN DURÁVEL
Headband durável
de metal

•D
 ois estilos de uso disponíveis: estéreo Hi-Fi ou
monoauricular
•A
 headband de metal leve oferece durabilidade e um
ajuste personalizável e confortável
•C
 ontroles alinhados intuitivos para atender/efetuar
chamadas, ajustar o volume e interromper o som
• L uzes indicadoras habilmente localizadas e úteis
alertas sonoros fornecem ao usuário o status da
chamada, da interrupção de som e do volume
QUALIDADE DE ÁUDIO IMPRESSIONANTE
•Á
 udio de banda larga com cancelamento de ruídos
para telefonia pelo computador de alta qualidade

Blackwire 310
(monoauricular)

Blackwire 320
(estéreo)

Controle de atendimento/
encerramento/interrupção
de som/controle
de volume

Microfone com
cancelamento de ruído

•O
 recurso EQ dinâmico ajusta automaticamente o
áudio para uso de voz e multimídia
•M
 icrofone cancelador de ruídos que filtra o som de
fundo

Áudio EQ dinâmico

•O
 processamento de sinal digital (DSP) aprimorado
oferece um som de voz mais natural
•A
 tecnologia SoundGuard® oferece proteção contra
aumentos súbitos do volume de áudio
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
•O
 estojo de viagem oferece uma
opção de transporte prática
e segura

OTIMIZADO PARA COMUNICAÇÕES UNIFICADAS
Conecta-se a

PC via USB

Compatível com

Windows® ou Mac® OS

Ideal para

Usuários que estão mudando para a telefonia pelo
computador, para seminários na web, chamadas de
conferência, música e outros aplicativos multimídia

Desempenho de áudio

EQ dinâmico, resposta excelente de frequência do microfone
100 Hz–10 kHz para telefonia por voz de banda larga (até
6.800 Hz), saída estéreo Hi-Fi (C320) de 20 Hz a a20 kHz,
processamento de sinal digital (DSP) aprimorado, microfone
cancelador de ruídos

Proteção auditiva

SoundGuard: limitação acústica para proteção contra sons
acima de 118 dBA

Garantia limitada

2 anos

Modelos

C310 (monoauricular); C320 (estéreo): versão de UC padrão
criada para aplicativos UC e softphones da Avaya®, Cisco®,
IBM®, Skype® e muito mais*

•A
 s espumas em couro sintético
oferecem uma alternativa para conforto
ATENDIMENTO AO CLIENTE GLOBAL
Garantido pelo serviço e suporte globais da líder no
setor, a Plantronics.
800-544-4660 (EUA e Canadá)
831-458-7700 (fora dos EUA)

C310-M (monoauricular); C320-M (estéreo): versão otimizada
para Microsoft® Lync™ 2010 e Microsoft® OCS 2007
Para obter mais informações sobre os produtos da série Blackwire 300 ou outros
produtos da Plantronics, visite nosso site em plantronics.com
*Faça o download da versão mais recente do software Plantronics Spokes™ para obter atendimento/encerramento de chamadas
de um toque com estes softphones.
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