
KARTA PRODUKTU

BLACKWIRE SERII 3200
Z myślą o szybszym wdrożeniu UC.
Elastyczność, której potrzebujesz — w przystępnej cenie.

Elastyczność w przystępnej cenie
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BLACKWIRE SERII 3200

A Skóropodobne nauszniki składane na płasko
 dla łatwego przechowywania (C3215/C3225)

B Odbieranie/kończenie połączeń, wyłączenie
 mikrofonu, regulacja głośności 

C Możliwe podłączenie poprzez wbudowane
 złącza USB lub USB-C

D Złącze 3,5 mm umożliwia podłączenie do
 różnych urządzeń mobilnych (C3215/C3225)

Przewodowe słuchawki Blackwire 3200 UC wyróżniają się wytrzymałością, lekkością i łatwością 
użytkowania, a dodatkowo różnorodnością podłączenia i sposobu noszenia. W połączeniu z 
informacjami uzyskanymi dzięki dodatkowej usłudze Plantronics Manager Pro powstaje w pełni 
zoptymalizowane rozwiązanie. Seria Blackwire 3200 sygnowana przez firmę Plantronics to 
najwyższej jakości produkt audio w przystępnej cenie.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Dostępne w wariancie jedno- (C3210/C3215) lub dwuusznym z pasywną redukcją szumów 
(C3220/C3225)

• Możliwe podłączenie poprzez wbudowane złącza USB lub USB-C
• Łączność ze smartfonami i tabletami przez złącze 3,5 mm (C3215/C3225)
• Proste, intuicyjne przyciski sterujące na przewodzie pozwalają użytkownikom na łatwe 

odbieranie/kończenie połączeń, wyłączanie mikrofonu oraz regulację głośności  
• Obsługa szerokopasmowego sygnału audio z komputera i redukcja szumów otoczenia 

zapewniają najwyższej jakości komunikację głosową przez komputer PC  
• Sprzedawane oddzielnie oprogramowanie Plantronics Manager Pro umożliwia zespołowi IT 

uzyskiwanie informacji o każdej kompatybilnej słuchawce Plantronics używanej w Twojej firmie

DANE TECHNICZNE

Możliwość 
podłączenia

Komputer łączy się z urządzeniami mobilnymi przez złącze USB/USB-C, 
z tabletami przez złącze 3,5 mm, a także z urządzeniami obsługującymi 
złącze USB-C

Kompatybilność z Windows® lub Mac OS

Przeznaczenie Użytkownicy wdrażający komunikację komputerową na potrzeby 
webinariów, telekonferencji, odtwarzania muzyki i innych multimediów

Jakość dźwięku na 
komputerze 

Korektor dynamiczny, pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz – 10 kHz 
optymalne do szerokopasmowej komunikacji głosowej przez komputer 
PC (do 6800 Hz), stereofoniczny (C3220/C3225). Dźwięk o zakresie 20 
Hz – 20 kHz, ulepszona funkcja Digital Signal Processing (DSP), mikrofon 
z funkcją redukcji szumów otoczenia, regulowane alarmy audio dzięki 
aplikacji Plantronics Hub (wyciszenie/głośność)*

Ochrona słuchu SoundGuard: ograniczenie głośności chroniące słuch przed dźwiękami 
przekraczającymi 118 dBA

Zdalne sterowanie 
połączeniami

Odbieranie/ignorowanie/kończenie/wstrzymywanie połączeń, wybieranie 
ponowne, wyłączenie mikrofonu, regulacja głośności

Modele C3210 USB (jednouszny); C3210 USB-C (jednouszny); C3215 USB 
(jednouszny z gniazdem 3,5 mm); C3215 USB-C (jednouszny z gniazdem 
3,5 mm); C3220 USB (dwuuszny); C3220 USB-C (dwuuszny); C3225 USB 
(dwuuszny z gniazdem 3,5 mm); C3225 USB-C (dwuuszny z gniazdem 3,5 
mm): Zaprojektowany dla aplikacji UC oraz softfonów fi rm Avaya®, Cisco®, 
Microsoft® i innych*. Certyfi kowany dla aplikacji Skype for Business

*Pobierz najnowszą wersję oprogramowania Plantronics Hub, by móc odbierać/kończyć połączenia jednym dotknięciem.

GLOBALNE WSPARCIE KLIENTA 
Firma Plantronics zapewnia wiodące w branży wsparcie serwisowe i techniczne dostępne na 
całym świecie. Odwiedź stronę internetową plantronics.com/support

Więcej informacji na temat serii Blackwire 3200 i innych produktów Plantronics można znaleźć 
na stronie plantronics.com

AKCESORIA W ZESTAWIE

• Futerał ułatwiający przechowywanie
i przenoszenie (C3215/C3225)

BLACKWIRE 3210/3215 (JEDNOUSZNY)

BLACKWIRE 3220/3225 (DWUUSZNY)

C3210

C3220

C3215

C3225

BLACKWIRE 3220/3225 (DWUUSZNY)

C3225

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Waga Waga całkowita Słuchawka
Złącze dodatkowe 

do USB-A
Złącze dodatkowe 

do USB-C

Gramy Funty/uncje Gramy Funty/uncje Gramy Funty/uncje Gramy Funty/uncje

Blackwire 3210 87 0,192 – – – – – –

Blackwire 3215 96 0,212 64 0,141 32 0,071 32 0,071

Blackwire 3220 118 0,26 – – – – – –

Blackwire 3225 121 0,267 92 0,203 29 0,064 29 0,064
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