Empresas
Produto
Manual
2016

19988_Business_Products_Guide_2015_PT_ES.indd 2

29/06/2015 11:47

Trabalhar de forma mais inteligente
“Trabalho remoto”, “trabalho mais inteligente”, “escritório
aberto”: estes termos definem não só onde trabalha, mas
também como trabalha.
Poderá trabalhar na área de interacção com o cliente, num
centro ou a partir da sua casa. Ou pode trabalhar em
movimento, passando mais tempo em chamadas de
conferência do que em salas de conferência. Onde quer que
trabalhe, como quer que trabalhe, a Plantronics continua a
fornecer produtos inovadores para satisfazer as
necessidades dos profissionais, hoje e no futuro.
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Identificámos quatro tipos principais de estilos de trabalho: Escritório, Móvel,
Virtual e Interacção com o cliente. Escolha o seu estilo de trabalho e veja que
produtos funcionam melhor para si. Se a sua situação não se encaixar na
perfeição numa categoria, consulte a nossa útil matriz na página seguinte.
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Matriz de produtos

Encontre produtos recomendados compatíveis com o seu estilo de trabalho. Se for um trabalhador “híbrido”, procure produtos que se
aplicam a todos os seus estilos de trabalho.

BackBeat PRO

Processadores
de Áudio

Funcionário
de escritório

p. 11

Trabalhador
móvel
Trabalhador
virtual
Interacção com o
cliente Funcionário

Série Blackwire
500

Série Blackwire
700

p. 10

p. 7

p. 16

p. 15*

p. 20

p. 26

Série Blackwire
300

Blackwire 435

p. 8

p. 21

p. 8

Série
CS500

Série Calisto
600

p. 9

p. 9

p. 16

p. 15

p. 21

p. 20

p. 6

p. 23

* Apenas Blackwire 710/720
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Série
EncorePro 700

EncorePro
510/520

EncorePro
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Série
Savi 700

Série
Savi 400

p. 10

p. 5

SupraPlus

Voyager
Legend CS

p. 4 p. 5

Voyager
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p. 6

p. 6

p. 7

p. 14

p. 13

p. 13

p. 19

p. 19

p. 18

p. 24

p. 24

p. 25

p. 25
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Voyager
Edge UC

p. 26
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Savi 740/745

Savi 730

Savi 710

Savi 720

Funcionário de escritório
Hoje, o seu escritório pode ser um cubículo, um escritório
tradicional ou um espaço aberto para colaboração. Este
ano, a Plantronics apresentou quatro novos produtos que o
ajudam a trabalhar e a comunicar de forma mais eficiente:
Sistema de auricular Bluetooth Voyager Legend CS:
o auricular para escritório que se liga à sua secretária
e telemóveis.
Auscultadores sem fios BackBeat PRO: som de qualidade
superior, cancelamento de ruído activo e 24 horas de
autonomia de audição.
Auricular EncorePro 540: design de vanguarda que
se converte em três estilos de utilização para uma
flexibilidade máxima.
Série de adaptadores digitais DA: transforme qualquer
chamada numa conversa mais inteligente com estes
adaptadores áudio USB.

Savi 740

SÉRIE SAVI 700
Os auriculares da série Savi 700 oferecem-lhe a liberdade de poder afastar-se
até 120 metros da sua secretária e permanecer ligado a vários dispositivos de
comunicação. É fácil gerir e alternar entre PC, telefones de secretária e
chamadas de telemóvel a partir de um único auricular sem fios. Escolha de
entre quatro diferentes estilos de utilização, o auricular Plantronics DECT ™ mais
leve do mercado (Savi 740/745), que inclui uma bateria de iões de lítio
recarregável e substituível para falar por tempo ilimitado.* Também pode
atender/terminar, cortar o som e controlar o volume a partir do auricular. Este
sistema inteligente combina a melhor qualidade de som da sua classe com
mobilidade mãos-livres para aumentar a eficiência.
*Bateria adicional disponível como acessório para o Savi 740, mas está incluída no Savi 745.

4
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Savi 440/445

Savi 430

Savi 410

Savi 420

Savi 440

CS540

CS540

CS530

CS510

CS520

SÉRIE SAVI 400

SÉRIE CS500

Os auriculares da série Savi 400 são perfeitos para trabalhadores virtuais e de
escritório que trabalhem com PC. É o único sistema de auricular sem fios com
tecnologia DECT, permitindo-lhe afastar-se até 120 metros do PC. Também é
possível controlar as funções de atender/terminar chamada, volume e corte de
som directamente a partir do auricular. Desfrute da impressionante qualidade de
áudio; e, para maior mobilidade, está disponível um estojo de transporte de alta
qualidade. Escolha de entre quatro estilos de utilização, incluindo o auricular Savi
440/445, o auricular Plantronics DECT mais leve do mercado. A série Savi
também inclui uma bateria substituível para tempo de conversação ilimitado.*

A série CS500 continua a definir o padrão para comunicações com telefones de
secretária e mobilidade sem fios, com um elegante design contemporâneo e
excelente qualidade de áudio de banda larga. Escolha de entre quatro estilos,
incluindo o auricular DECT da Plantronics mais leve do mercado (CS540).
Levante-se e faça várias tarefas em simultâneo até 120 metros da sua
secretária, com controlos de chamadas simples para atender e terminar
chamadas, ajustar o volume e cortar o som. Com a sua reputação de fiabilidade
e a potência para aumentar a sua produtividade em mãos-livres, a mais recente
geração de sistemas CS é emblemática, com nova ergonomia e tecnologia.

*Bateria adicional disponível como acessório para o Savi 440, mas está incluída no Savi 445.

5

19988_Business_Products_Guide_2015_PT_ES.indd 5

29/06/2015 11:47

Novo Produto

Estojo de carregamento

Voyager Legend UC

Voyager Legend CS

VOYAGER LEGEND CS
O sistema de auricular Voyager Legend CS permite-lhe trabalhar como e onde
quiser. Permitindo aos utilizadores ligarem-se a um telefone de secretária e a
um telemóvel, inclui o nosso auricular Bluetooth emblemático com um design
moderno e contemporâneo. O auricular inclui uma tecnologia de sensor
inteligente inédita na indústria, permitindo-lhe atender as chamadas através da
simples colocação do auricular no ouvido. Na sua secretária ou num café,
permite-lhe desfrutar de áudio de nível profissional, com tecnologia de
cancelamento de ruído que bloqueia vozes e buzinas de automóveis nas
proximidades e até o vento. O Voyager Legend CS é fácil de configurar e usar, e
com os seus acessórios disponíveis, como, por exemplo, um estojo de
carregamento portátil e adaptador USB, pode ser personalizado para combinar
com o seu estilo de trabalho.

VOYAGER LEGEND
E VOYAGER LEGEND UC

Suporte de carregamento
para secretária

O auricular Voyager Legend é ideal para quem trabalha em movimento. Oferece
conforto de utilização durante todo o dia, bem como nitidez de áudio sem
precedentes com três microfones sincronizados com precisão que cancelam o
ruído e o vento. O auricular Voyager Legend UC traz este êxito de vendas para
as Comunicações Unificadas (UC), proporcionando conectividade para PC*,
smartphone e tablet. Com o Voyager Legend, terá uma tecnologia de sensor
inteligente que prevê as suas necessidades, alertas de voz que o mantêm
informado e comandos de voz que o põem em controlo. Com uma tecnologia
tão ágil, os auriculares Voyager Legend e o Voyager Legend UC foram
verdadeiramente concebidos para o seu trabalho, hoje e no futuro.
*A conectividade ao PC está disponível com o Voyager Legend UC.

*
6
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Voyager Edge UC

VOYAGER EDGE
E VOYAGER EDGE UC
Inteligentes e potentes, os auriculares Bluetooth Voyager Edge foram
concebidos a pensar na sua vida movimentada. O design compacto e leve
adapta-se de forma rápida e confortável à orelha e a tecnologia de áudio
exclusiva da Plantronics elimina os ruídos de fundo perturbadores. As
funcionalidades de gestão de chamadas permitem-lhe fazer uma chamada
bastando colocar o auricular, ou gerir uma chamada recebida dizendo
“answer” ou “ignore”. O estojo de carregamento portátil mantém o
Voyager Edge pronto a usar e o auricular Voyager Edge UC oferece
conectividade perfeita para o seu PC*.
*A conectividade ao PC está disponível com o Voyager Edge UC.

Blackwire 710

Blackwire 720/725

Estojo de transporte

SÉRIE BLACKWIRE 700
A série Blackwire 700 leva os auriculares com fios USB a outro nível, ligando o
PC com a fiabilidade de uma ligação por fio ou a um telemóvel com a liberdade
do Bluetooth (apenas 710/720). Obtenha qualidade de som profissional, e
controlos simples de chamadas para atender e terminar chamadas, ajustar o
volume e cortar o som. A tecnologia de sensor inteligente avançada permite-lhe
atender chamadas, bastando colocar o auricular, e também faz uma pausa na
reprodução do dispositivo móvel quando o retira. Faça chamadas móveis dentro
ou fora do escritório com o cabo amovível (apenas 710/720). Desfrute de até 10
horas de tempo de conversação, almofadas para as orelhas totalmente
dobráveis e um estojo de transporte resistente.
O Blackwire 725 inclui tecnologia de cancelamento de ruído activo (ANC) que ajuda a bloquear os
sons, sendo ideal para ambientes de trabalho ruidosos.

*
710/720
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Blackwire 510

Blackwire 520

Estojo de transporte

Blackwire 435

Estojo de transporte

SÉRIE BLACKWIRE 500

BLACKWIRE 435

Os auriculares da série Blackwire 500 com fios USB são a escolha inteligente
para quem precisa de qualidade de som sem igual, conforto de utilização
durante todo o dia e facilidade de transporte – tudo num só pacote resistente.
Quando recebe uma chamada, basta colocar o auricular. A tecnologia de sensor
inteligente atende automaticamente e fornece alertas de áudio para gerir a
ligação e o estado do volume e cortar o som. Com áudio de banda larga,
microfone com cancelamento de ruído e estéreo hi-fi, obtém sempre um áudio
nítido, natural e de elevada qualidade. A funcionalidade exclusiva Dynamic EQ
ajusta e optimiza as definições de áudio no momento, criando o melhor som
para voz, música e multimédia.

O Blackwire 435 é um auricular USB de qualidade profissional, discreto e
portátil. O auricular dispõe de um design modular sobre a orelha, pelo que pode
utilizá-lo com dois auriculares para som estéreo ou convertê-lo num só
auricular para utilização mono: a decisão é sua. O design elegante e a superior
qualidade de áudio tornam este auricular ideal para videoconferências,
chamadas telefónicas via PC e utilização multimédia. Oferece controlos de
chamada para atender e terminar chamadas, ajustar o volume e cortar o som
para uma fácil gestão de chamadas, com luzes indicadoras em linha, que
indicam uma chamada ou o corte do som. Inclui um estojo de transporte para
maior portabilidade.

8
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Blackwire 310/315

Blackwire 320/325

Calisto 620

Calisto 610

Estojo de transporte

SÉRIE BLACKWIRE 300

SÉRIE CALISTO 600

Os auriculares da série Blackwire 300 com fios USB são a escolha económica
para introdução às comunicações por PC e para as organizações que procuram
uma solução UC potente mas fácil de utilizar, de implementar e de gerir. É a
escolha óbvia de nível de entrada para chamadas de conferência, formação com
base na Internet e multimédia, com controlos simples para atender e terminar
chamadas, ajustar o volume e cortar o som. O aro para a cabeça em metal é
leve e duradouro, proporcionando uma adaptação confortável e segura. E a
funcionalidade exclusiva Dynamic EQ permite-lhe desfrutar de uma qualidade
de som nítida e vibrante enquanto ajusta as definições num instante.

Os altifalantes da série Calisto 600 são altifalantes portáteis fabricados para
efectuar a gestão integrada de comunicações por PC, smartphone* ou tablet*.
São ideais para chamadas de conferência improvisadas ou sessões de trabalho
prolongadas. Encontrará nitidez de som sem precedentes, com microfones
bidireccionais inteligentes, que activam na direcção da voz do orador, e
cobertura da sala de 360 graus com redução activa do ruído de fundo. Com os
seus próprios estojos de transporte de alta qualidade, os altifalantes leves e
pequenos têm o tamanho certo para a sua mala para computador portátil ou
bagagem de mão.

O Blackwire 315/325 é fornecido com estojo de transporte e almofadas para a orelha em couro
artificial, que dobram totalmente.

*A conectividade com smartphones e tablets está disponível com o Calisto 620.

*

*
9
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BackBeat PRO

Novo Produto

Viagem de manga e Cabos

EncorePro 540

BACKBEAT PRO

ENCOREPRO 540

Os Backbeat auscultadores sem fios PRO fornecem a resposta perfeita para
sintonizar o mundo e entrar em sintonia com seus pensamentos - cancelamento
de ruído ativo. Ligá-lo quando você precisa para silenciar o ruído em torno de
você, giro, um escritório moderno aberto layout ou longo vôo em um concerto
privado. Você também pode ouvir mais tempo com até 24 horas de tempo de
audição, e quando você quiser verificar novamente, use o ajustável OpenMic™
para controlar o nível de ruído ambiente que você ouve sem ter que remover seus
fones de ouvido. Quando você estiver na estrada, a dobra - flat design de fone de
ouvido, luva de viagens e cabos permitem que você viajar com facilidade.

O auricular EncorePro 540 tem um design de vanguarda que se converte em
três estilos de utilização, proporcionando um desempenho de áudio sem
compromissos, independentemente da forma como é utilizado. Cada chamada
é única, assim como a forma como a sua equipa utiliza os auriculares.
Os três estilos do 540 são resistentes mas confortáveis, e o design flexível
permite-lhe simplificar o inventário. Dê à sua equipa uma escolha que
corresponde ao seu estilo pessoal com desempenho.
Os auriculares EncorePro também podem ligar-se a um telefone de secretária ou PC através de
processadores de áudio ou de cabos de ligação. Consulte a página seguinte.

10
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DA70*

DA80

DA90*

A10

PROCESSADOR DE ÁUDIO DA SÉRIE DA

CABO DE LIGAÇÃO DIRECTA

A série DA de processadores de áudio atinge um novo nível de inteligência na
comunicação, oferecendo informações sobre a sua operação, simplificando o
inventário e ajudando-o a cumprir os requisitos de conformidade acústica. A
sua equipa irá usufruir de áudio de qualidade de topo e de controlos de
chamada. Faça a mudança para softphones e mantenha os seus elevados
padrões em cada chamada.

O cabo de ligação directa liga facilmente qualquer auricular Plantronics equipado
com Quick Disconnect a um telefone de secretária preparado para auricular,
para obter uma qualidade de som extremamente nítida e fiabilidade superior.

*O DA70 e o DA90 estão disponíveis a partir de meados de 2015.

11
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Trabalhador móvel
Trabalhar na estrada apresenta os seus próprios desafios:
lutar contra o ruído ou esforçar-se para ouvir e ser ouvido. A
Plantronics lançou cinco produtos inovadores para aqueles
que levam o escritórios na mala de mão:
Auricular Bluetooth Voyager Edge: uma mistura inspirada
de desempenho e conforto com um elegante estojo
de carregamento.
Sistema de auricular Bluetooth Voyager Legend CS: o
auricular para escritório que se liga ao seu telemóvel e
telefone de secretária.
Auscultadores sem fios BackBeat PRO: som de qualidade
superior, cancelamento de ruído activo e 24 horas de
autonomia de audição.
12
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Estojo de carregamento

Voyager Legend UC

VOYAGER LEGEND
E VOYAGER LEGEND UC

Suporte de carregamento
para secretária

O auricular Voyager Legend é ideal para quem trabalha em movimento. Oferece
conforto de utilização durante todo o dia, bem como nitidez de áudio sem
precedentes com três microfones sincronizados com precisão que cancelam o
ruído e o vento. O auricular Voyager Legend UC traz este êxito de vendas para
as Comunicações Unificadas (UC), proporcionando conectividade para PC*,
smartphone e tablet. Com o Voyager Legend, terá uma tecnologia de sensor
inteligente que prevê as suas necessidades, alertas de voz que o mantêm
informado e comandos de voz que o põem em controlo. Com uma tecnologia
tão ágil, os auriculares Voyager Legend e o Voyager Legend UC foram
verdadeiramente concebidos para o seu trabalho, hoje e no futuro.

Voyager Edge UC

VOYAGER EDGE
E VOYAGER EDGE UC
Inteligentes e potentes, os auriculares Bluetooth Voyager Edge foram
concebidos a pensar na sua vida movimentada. O design compacto e leve
adapta-se de forma rápida e confortável à orelha e a tecnologia de áudio
exclusiva da Plantronics elimina os ruídos de fundo perturbadores. As
funcionalidades de gestão de chamadas permitem-lhe fazer uma chamada
bastando colocar o auricular, ou gerir uma chamada recebida dizendo
“answer” ou “ignore”. O estojo de carregamento portátil mantém o
Voyager Edge pronto a usar e o auricular Voyager Edge UC oferece
conectividade perfeita para o seu PC*.
*A conectividade ao PC está disponível com o Voyager Edge UC.

*A conectividade ao PC está disponível com o Voyager Legend UC.

*

*
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Voyager Legend CS

VOYAGER LEGEND CS
O sistema de auricular Voyager Legend CS permite-lhe trabalhar como e onde
quiser. Permitindo aos utilizadores ligarem-se a um telefone de secretária e a
um telemóvel, inclui o nosso auricular Bluetooth emblemático com um design
moderno e contemporâneo. O auricular inclui uma tecnologia de sensor
inteligente inédita na indústria, permitindo-lhe atender as chamadas através da
simples colocação do auricular no ouvido. Na sua secretária ou num café,
permite-lhe desfrutar de áudio de nível profissional, com tecnologia de
cancelamento de ruído que bloqueia vozes e buzinas de automóveis nas
proximidades e até o vento. O Voyager Legend CS é fácil de configurar e usar, e
com os seus acessórios disponíveis, como, por exemplo, um estojo de
carregamento portátil e adaptador USB, pode ser personalizado para combinar
com o seu estilo de trabalho.

14
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Calisto 620

Calisto 610

Estojo de transporte

Blackwire 710

Blackwire 720

Estojo de transporte

SÉRIE CALISTO 600

SÉRIE BLACKWIRE 700

Os altifalantes da série Calisto 600 são altifalantes portáteis fabricados para
efectuar a gestão integrada de comunicações por PC, smartphone* ou tablet*.
São ideais para chamadas de conferência improvisadas ou sessões de trabalho
prolongadas. Encontrará nitidez de som sem precedentes, com microfones
bidireccionais inteligentes, que activam na direcção da voz do orador, e
cobertura da sala de 360 graus com redução activa do ruído de fundo. Com os
seus próprios estojos de transporte de alta qualidade, os altifalantes leves e
pequenos têm o tamanho certo para a sua mala para computador portátil ou
bagagem de mão.

A série Blackwire 700 leva os auriculares com fios USB a outro nível, ligando o
PC com a fiabilidade de uma ligação por fio ou a um telemóvel com a liberdade
do Bluetooth (apenas 710/720). Obtenha qualidade de som profissional, e
controlos simples de chamadas para atender e terminar chamadas, ajustar o
volume e cortar o som. A tecnologia de sensor inteligente avançada permite-lhe
atender chamadas, bastando colocar o auricular, e também faz uma pausa na
reprodução do dispositivo móvel quando o retira. Faça chamadas móveis dentro
ou fora do escritório com o cabo amovível (apenas 710/720). Desfrute de até 10
horas de tempo de conversação, almofadas para as orelhas totalmente
dobráveis e um estojo de transporte resistente.

*A conectividade com smartphones e tablets está disponível com o Calisto 620.

O Blackwire 725 inclui tecnologia de cancelamento de ruído activo (ANC) que ajuda a bloquear
os sons, sendo ideal para ambientes de trabalho ruidosos.

*

*
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Blackwire 435

Estojo de transporte

BackBeat PRO

Viagem de manga e Cabos

BLACKWIRE 435

BACKBEAT PRO

O Blackwire 435 é um auricular USB de qualidade profissional, discreto e
portátil. O auricular dispõe de um design modular sobre a orelha, pelo que pode
utilizá-lo com dois auriculares para som estéreo ou convertê-lo num só
auricular para utilização mono: a decisão é sua. O design elegante e a superior
qualidade de áudio tornam este auricular ideal para videoconferências,
chamadas telefónicas via PC e utilização multimédia. Oferece controlos de
chamada para atender e terminar chamadas, ajustar o volume e cortar o som
para uma fácil gestão de chamadas, com luzes indicadoras em linha, que
indicam uma chamada ou o corte do som. Inclui um estojo de transporte para
maior portabilidade.

Os Backbeat auscultadores sem fios PRO fornecem a resposta perfeita para
sintonizar o mundo e entrar em sintonia com seus pensamentos - cancelamento
de ruído ativo. Ligá-lo quando você precisa para silenciar o ruído em torno de
você, giro, um escritório moderno aberto layout ou longo vôo em um concerto
privado. Você também pode ouvir mais tempo com até 24 horas de tempo de
audição, e quando você quiser verificar novamente, use o ajustável OpenMic™
para controlar o nível de ruído ambiente que você ouve sem ter que remover seus
fones de ouvido. Quando você estiver na estrada, a dobra - flat design de fone de
ouvido, luva de viagens e cabos permitem que você viajar com facilidade.

16
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Savi 440

Trabalhador virtual
É raro ver o interior de um escritório, por isso as
comunicações nítidas são essenciais para o seu sucesso.
Quer trabalhe em casa, num hotel ou durante visitas
a instalações de clientes, precisa das ferramentas de
comunicação certas para o manter ligado. A Plantronics
tem uma gama completa de soluções para corresponder
ao seu estilo de trabalho, desde os auriculares sem fios
Savi 400 com tecnologia DECT, a opções com Bluetooth
e com fios, ou ao altifalante portátil Calisto 620 para
chamadas de conferência improvisadas: tudo o que
necessita, no momento em que necessita.

Savi 440/445

Savi 430

Savi 410

Savi 420

SÉRIE SAVI 400
Os auriculares da série Savi 400 são perfeitos para trabalhadores virtuais e de
escritório que trabalhem com PC. É o único sistema de auricular sem fios com
tecnologia DECT, permitindo-lhe afastar-se até 120 metros do PC. Também é
possível controlar as funções de atender/terminar chamada, volume e corte de
som directamente a partir do auricular. Desfrute da impressionante qualidade de
áudio; e, para maior mobilidade, está disponível um estojo de transporte de alta
qualidade. Escolha de entre quatro estilos de utilização, incluindo o auricular Savi
440/445, o auricular Plantronics DECT mais leve do mercado. A série Savi
também inclui uma bateria substituível para tempo de conversação ilimitado.*
*Bateria adicional disponível como acessório para o Savi 440, mas está incluída no Savi 445.
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Novo Produto

Estojo de carregamento

Voyager Legend UC

Suporte de carregamento
para secretária

Voyager Edge UC

Estojo de transporte

VOYAGER LEGEND UC

VOYAGER EDGE UC

O auricular Voyager Legend UC é ideal para os trabalhadores virtuais,
proporcionando conectividade a PC, smartphone ou tablet. Os sensores
inteligentes antecipam as suas necessidades, os alertas de voz mantêm-no
informado e os comandos de voz dão-lhe todo o controlo. Inclui um estojo
portátil e base de secretária para carregamento em qualquer sítio, ao mesmo
tempo que os três microfones sintonizados com precisão cancelam o ruído e o
vento como nunca antes. Foi fabricado para o seu trabalho, hoje e no futuro.

Inteligente e potente, o Voyager Edge UC da Plantronics combina o melhor
desempenho de áudio com conectividade integrada para smartphones,
tablets e computadores. O design elegante e leve adapta-se de forma
rápida e confortável às suas orelhas, a tecnologia de áudio exclusiva da
Plantronics elimina o ruído de fundo incómodo, as funcionalidades de
resposta mantêm-no em movimento e o estojo de carregamento portátil
Voyager Edge UC está sempre disponível quando quiser.
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Novo Produto

Calisto 620

Calisto 610

Estojo de transporte

Blackwire 710

Blackwire 720

Estojo de transporte

SÉRIE CALISTO 600

SÉRIE BLACKWIRE 700

Os altifalantes da série Calisto 600 são altifalantes portáteis fabricados para
efectuar a gestão integrada de comunicações por PC, smartphone* ou tablet*.
São ideais para chamadas de conferência improvisadas ou sessões de trabalho
prolongadas. Encontrará nitidez de som sem precedentes, com microfones
bidireccionais inteligentes, que activam na direcção da voz do orador, e
cobertura da sala de 360 graus com redução activa do ruído de fundo. Com os
seus próprios estojos de transporte de alta qualidade, os altifalantes leves e
pequenos têm o tamanho certo para a sua mala para computador portátil ou
bagagem de mão.

A série Blackwire 700 leva os auriculares com fios USB a outro nível, ligando o
PC com a fiabilidade de uma ligação por fio ou a um telemóvel com a liberdade
do Bluetooth (apenas 710/720). Obtenha qualidade de som profissional, e
controlos simples de chamadas para atender e terminar chamadas, ajustar o
volume e cortar o som. A tecnologia de sensor inteligente avançada permite-lhe
atender chamadas, bastando colocar o auricular, e também faz uma pausa na
reprodução do dispositivo móvel quando o retira. Faça chamadas móveis dentro
ou fora do escritório com o cabo amovível (apenas 710/720). Desfrute de até 10
horas de tempo de conversação, almofadas para as orelhas totalmente
dobráveis e um estojo de transporte resistente.

*A conectividade com smartphones e tablets está disponível com o Calisto 620.

O Blackwire 725 inclui tecnologia de cancelamento de ruído activo (ANC) que ajuda a bloquear
os sons, sendo ideal para ambientes de trabalho ruidosos.

*

*
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Blackwire 510

Blackwire 520

Estojo de transporte

Blackwire 435

Estojo de transporte

SÉRIE BLACKWIRE 500

BLACKWIRE 435

Os auriculares da série Blackwire 500 com fios USB são a escolha inteligente
para quem precisa de qualidade de som sem igual, conforto de utilização
durante todo o dia e facilidade de transporte – tudo num só pacote resistente.
Quando recebe uma chamada, basta colocar o auricular. A tecnologia de sensor
inteligente atende automaticamente e fornece alertas de áudio para gerir a
ligação e o estado do volume e cortar o som. Com áudio de banda larga,
microfone com cancelamento de ruído e estéreo hi-fi, obtém sempre um áudio
nítido, natural e de elevada qualidade. A funcionalidade exclusiva Dynamic EQ
ajusta e optimiza as definições de áudio no momento, criando o melhor som
para voz, música e multimédia.

O Blackwire 435 é um auricular USB de qualidade profissional, discreto e
portátil. O auricular dispõe de um design modular sobre a orelha, pelo que pode
utilizá-lo com dois auriculares para som estéreo ou convertê-lo num só
auricular para utilização mono: a decisão é sua. O design elegante e a superior
qualidade de áudio tornam este auricular ideal para videoconferências,
chamadas telefónicas via PC e utilização multimédia. Oferece controlos de
chamada para atender e terminar chamadas, ajustar o volume e cortar o som
para uma fácil gestão de chamadas, com luzes indicadoras em linha, que
indicam uma chamada ou o corte do som. Inclui um estojo de transporte para
maior portabilidade.
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ra alhador ue
interage com o cliente
Num centro de interacção com o cliente, há muita coisa em
jogo em cada chamada. O conforto, a nitidez da chamada e
a fiabilidade desempenham um papel fundamental.
Este ano, a Plantronics lançou uma nova geração de
auriculares para interacção com o cliente e adaptadores
digitais que, em conjunto, oferecem um novo nível de
potência e inteligência à experiência do cliente:
Série de auriculares EncorePro 500: três modelos
inovadores que proporcionam um maior conforto para uma
utilização durante todo o dia, com cancelamento de ruído
superior e maior fiabilidade.
Série de adaptadores digitais DA: transforme qualquer
chamada numa conversa mais inteligente com estes
adaptadores de áudio USB, que proporcionam áudio
de alta qualidade e o ajudam a satisfazer os requisitos
regulamentares.
22
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Savi 740/745

Savi 730

Savi 710

Savi 720

Savi 740

CS540

CS540

CS530

CS510

CS520

SÉRIE SAVI 700

SÉRIE CS500

Os auriculares da série Savi 700 oferecem-lhe a liberdade de poder afastar-se
até 120 metros da sua secretária e permanecer ligado a vários dispositivos de
comunicação. É fácil gerir e alternar entre PC, telefones de secretária e
chamadas de telemóvel a partir de um único auricular sem fios. Escolha de
entre quatro diferentes estilos de utilização, o auricular Plantronics DECT ™ mais
leve do mercado (Savi 740/745), que inclui uma bateria de iões de lítio
recarregável e substituível para falar por tempo ilimitado.* Também pode
atender/terminar, cortar o som e controlar o volume a partir do auricular. Este
sistema inteligente combina a melhor qualidade de som da sua classe com
mobilidade mãos-livres para aumentar a eficiência.

A série CS500 continua a definir o padrão para comunicações com telefones de
secretária e mobilidade sem fios, com um elegante design contemporâneo e
excelente qualidade de áudio de banda larga. Escolha de entre quatro estilos,
incluindo o auricular DECT da Plantronics mais leve do mercado (CS540).
Levante-se e faça várias tarefas em simultâneo até 120 metros da sua
secretária, com controlos de chamadas simples para atender e terminar
chamadas, ajustar o volume e cortar o som. Com a sua reputação de fiabilidade
e a potência para aumentar a sua produtividade em mãos-livres, a mais recente
geração de sistemas CS é emblemática, com nova ergonomia e tecnologia.

*Bateria adicional disponível como acessório para o Savi 740, mas está incluída no Savi 745.
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Novo Produto

EncorePro 710

EncorePro 720

EncorePro 540

ENCOREPRO 710/720

ENCOREPRO 540

O auricular da série EncorePro 710/720 tem um design distinto e fino, com um
elegante acabamento acetinado. Os materiais com peso pluma e as almofadas
de auscultadores garantem um conforto luxuoso, enquanto o microfone
telescópico com curva única e haste oscilante permitem conversas privadas,
com som nítido. A série EncorePro 700 é o puro sangue dos auriculares.

O auricular EncorePro 540 tem um design de vanguarda que se converte em
três estilos de utilização, proporcionando um desempenho de áudio sem
compromissos, independentemente da forma como é utilizado. Cada chamada
é única, assim como a forma como a sua equipa utiliza os auriculares. Os três
estilos do 540 são resistentes mas confortáveis, e o design flexível permite-lhe
simplificar o inventário. Dê à sua equipa uma escolha que corresponde ao seu
estilo pessoal com desempenho.

Os auriculares EncorePro também podem ligar-se a um telefone de secretária ou PC através
de processadores de áudio ou de cabos de ligação. Consulte as páginas seguintes.

Os auriculares EncorePro também podem ligar-se a um telefone de secretária ou PC através de
processadores de áudio ou de cabos de ligação. Consulte as páginas seguintes.
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Novo Produto

Novo Produto

EncorePro 530

EncorePro 510

EncorePro 520

ENCOREPRO 530

ENCOREPRO 510/520

O EncorePro 530 é o auricular mais leve da série, concebido para ser discreto e
fácil de colocar e retirar. O cancelamento de ruído superior permite fluir a
conversa e, quando ligado a softphones, a tecnologia Plantronics pode permitir
novas abordagens para que possa ser bem-sucedido. Dê à sua equipa o
auricular EncorePro para conversas mais confortáveis em que as pessoas se
sentem ouvidas, compreendidas e valorizadas.

O EncorePro 510/520 é a próxima geração dos nossos mais populares
auscultadores sobre a cabeça. Completamente reinventados para satisfazer os
requisitos dos centros: de contacto e escritórios modernos de interacção com
o cliente, o 510/520 tem almofadas para a orelha suaves para uma utilização
confortável durante todo o dia, juntas em metal que proporcionam durabilidade
e fiabilidade, e um microfone flexível com guias de posicionamento visuais e
tácteis para um posicionamento preciso e para conversas mais nítida.

Os auriculares EncorePro também podem ligar-se a um telefone de secretária ou PC através de
processadores de áudio ou de cabos de ligação. Consulte as páginas seguintes.

Os auriculares EncorePro também podem ligar-se a um telefone de secretária ou PC através de
processadores de áudio ou de cabos de ligação. Consulte as páginas seguintes.
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Novo Produto

HW251N

HW261N

DA70

DA80

DA90

SUPRAPLUS

PROCESSADOR DE ÁUDIO DA SÉRIE DA

O SupraPlus define o padrão para auriculares com fios resistentes e leves.
Tem capacidade de banda larga e microfone com cancelamento de ruído com
haste prolongada com redução de ruído de fundo e desempenho de eco. Além
disso, o design confortável sobre a cabeça do SupraPlus torna-o perfeito para
uma utilização intensiva, todos os dias.

A série DA de processadores de áudio atinge um novo nível de inteligência na
comunicação, oferecendo informações sobre a sua operação, simplificando o
inventário e ajudando-o a cumprir os requisitos de conformidade acústica.
A sua equipa irá usufruir de áudio de qualidade de topo e de controlos de
chamada. Mude para softphones e mantenha os seus elevados padrões em
cada chamada.

Os auriculares SupraPlus também podem ligar-se a um telefone de secretária ou PC através
de processadores de áudio ou de cabos de ligação. Consulte as páginas seguintes.
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VistaPlus DM15E

A10

PROCESSADORES DE ÁUDIO VISTA

CABO DE LIGAÇÃO DIRECTA

Os processadores de áudio Vista proporcionam áudio nítido, preciso e
sofisticado Protecção auditiva SoundGuard Plus para escritórios e centros de
interacção com o cliente. O VistaPlus DM15E é ideal para ambientes ruidosos,
que requerem a maior precisão e nitidez de áudio.

O cabo de ligação directa liga facilmente qualquer auricular Plantronics
equipado com Quick Disconnect a um telefone de secretária preparado para
auricular, para obter uma qualidade de som extremamente nítida e
fiabilidade superior.
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1969
Primeiras palavras a partir
da lua transmitidas através
de um auricular Plantronics

1961
A Pacific Plantronics
é fundada

1983
O novo StarSet Supra
torna-se rapidamente
no padrão da indústria
para centros de
atendimento

1983
Sally Ride utiliza um
auricular Plantronics
no espaço

1963
A FAA selecciona a Plantronics como
único fornecedor de auriculares
1972
A Plamex
(Plantronics México)
abre em Tijuana

1995
É introduzido o FreeHand
um auricular ultraleve para
utilização na orelha

2000
São apresentados
auriculares USB
melhorados
digitalmente
para PC e
computadores
Mac
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dos
B

2003
O CS50 traz
liberdade sem fios
para o escritório

2010
O sistema de auricular sem
fios Savi Office unifica as
comunicações por telefone
de secretária e PC

2011
Inteligência contextual
introduzida pelo
Voyager PRO UC

2011
A Plantronics celebra
50 anos de inovação

2012
A Plantronics lança uma
comunidade de programadores
para se concentrar no fornecimento
de dados inteligentes sensíveis ao
contexto para aplicações

2013
Inteligência contextual
aumentada nas
linhas Voyager
e Blackwire

2014
O auricular
Bluetooth Voyager Edge
e estojo de carregamento
proporcionam um
desempenho potente e
um design elegante

2014
A nova gama de auriculares
ão
para a interação com o
cliente, EncorePro, introduz
um desenho inovador e
inteligência incorporada
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Serviço e assistência inigualáveis

Apoio ao cliente global

Quer pretenda obter ajuda para instalar os seus sistemas,
formar os seus agentes, gerir o seu inventário ou substituir
os seus auriculares, estamos aqui sempre que necessitar.
Tudo isto faz parte do nosso compromisso para garantir
assistência global de topo.

O apoio ao cliente global da Plantronics oferece 24 horas
de assistência online através de correio electrónico e uma
extensa base de dados de conhecimento de respostas a
perguntas frequentes.
Visite o Centro de assistência técnica online:
plantronics.com/support

Plantronics BV sucursal en España
Parque Alvia
C/ José Echegaray, 8
Edif. 3, planta. Baja, ofic. 1
28232 Las Rozas – Madrid
900 803 666
©2015 Plantronics, Inc. BackBeat, Blackwire, Calisto, EncorePro, Plantronics, Savi, SupraPlus, Vista, VistaPlus, Voyager e Voyager Legend são marcas comerciais da Plantronics, Inc., registadas nos EUA e noutros países,
e CS500, DA70, DA80, DA90, M22, M165 e Marque 2 são marcas comerciais da Plantronics, Inc. As marcas comerciais Bluetooth pertencem à Bluetooth SIG, Inc., e são utilizadas pela Plantronics, Inc. sob licença.
DECT é uma marca comercial da ETSI. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. BPG-06.15
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