Tecnologia intuitiva
Smart Sensor™

Conectividade Bluetooth®

Confiabilidade com fio com a flexibilidade
sem fio
Blackwire® série 700
O headset de UC premium para gerenciar chamadas do seu computador ou dispositivo móvel
com perfeição

Blackwire 710/720
Confiabilidade com fio atende a flexibilidade sem fio. O Blackwire série 700 é o headset de UC versátil que oferece
áudio de PC de alta qualidade e perfeita conectividade Bluetooth para celulares e tablets. Desfrute da pioneira
tecnologia Smart Sensor com qualidade de áudio incomparável, que atende chamadas automaticamente quando
você coloca o headset e um cabo removível para levar suas chamadas de celular em qualquer lugar do escritório.
DESIGN INOVADOR E FLEXÍVEL
• Conectividade via USB simples para seu PC ou cabo
removível para levar suas chamadas em qualquer lugar
do escritório
• Controles alinhados intuitivos para atender/encerrar
chamadas de celulares e de PC, controle de volume e
interrupção do som
• Luzes indicadoras em linha e alertas de voz mostram
status de conexão, mudo e volume
DESEMPENHO INTUITIVO
• A tecnologia Smart Sensor permite atender a uma
chamada simplesmente conectando o headset
• A transferência de chamada inteligente direciona
automaticamente o áudio do telefone celular para o
headset sempre que ele é conectado, e vice-versa
• Sensores integrados fornecem informações contextuais,
criando uma plataforma duradoura e adaptável
CLAREZA DE SOM INCOMPARÁVEL
• Áudio do computador em banda larga com microfones
de cancelamento de ruído para telefonia pelo
computador de alta qualidade
• O EQ dinâmico ajusta automaticamente as configurações
de áudio entre chamadas de voz e música

Headband durável de metal

Blackwire 710
(monoauricular)

Blackwire 720
(estéreo)

OTIMIZADO PARA COMUNICAÇÕES UNIFICADAS
Conecta-se a

PC via USB, celular ou tablet via Bluetooth

Ideal para

Usuários com ampla comunicação por áudio do PC e
celulares

Compatível com

Windows® ou Mac OS

Tempo de conversação

Até 10 horas, até 10 dias em modo standby,
até 6 horas em uso (A2DP)

Frequência sem fio

Bluetooth v3.0 + EDR

Desempenho de áudio

EQ dinâmico, resposta de frequência do microfone
100 Hz–8 kHz ideal para telefonia por voz de banda larga
(até 6.800 Hz), saída estéreo Hi-Fi de 20 Hz a 20 kHz
(apenas para C720), processamento de sinal digital (DSP)
aprimorado, microfone com cancelamento de ruídos, A2DP

Proteção auditiva

SoundGuard®: nivelamento de som para audição
confortável e acústica, com limite para proteção contra
sons acima de 118 dBA (PC/celular)
SoundGuard DIGITAL®: proteção contra variação de som,
que detecta e elimina aumento repentino do som e limita
o nível para 105 dBA; medição Média Ponderada pelo
Tempo (TWA), que impede que a exposição média de
som diária exceda 85dBA (apenas para PC)

Garantia limitada

2 anos

Modelos

C710 (monoauricular); C720 (estéreo): versão padrão de
UC criada para aplicativos UC e softphones da
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® e muito mais*
C710-M (monoauricular); C720-M (estéreo): versão
otimizada para Microsoft® Lync™ 2010 e Microsoft®
OCS 2007

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Estojo durável para fácil
armazenamento e portabilidade
ATENDIMENTO AO CLIENTE GLOBAL
Garantido pelo serviço e suporte globais da líder no
setor, a Plantronics.
0-800-891-3451
Para obter mais informações sobre os produtos da série
Blackwire 700 ou outros produtos da Plantronics, visite
nosso site em plantronics.com

As luzes no fone avisam
os colegas que você está
em uma chamada

Cabo USB removível

• O processamento de sinal digital (DSP) oferece um som
de voz natural
• O A2DP integrado permite ouvir mídias de transmissão
do seu telefone celular ou tablet

Espuma ultramacia
para ouvidos facilmente
dobrável para
armazenamento

Atendimento/
encerramento
de chamadas,
interrupção de
som, controle
de volume

*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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