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Názov produktu: Poly Voyager 4220 UC headset 

Cena Poly Voyager 4220: 135,00 € (UC headset) 
Cena Poly Voyager 4220: 227,00 € (Office headset + nabíjacia stanica) 
Príslušenstvo:  Hardware replacement service 3Y pre Voyager B4210/B4220 UC (9,90 bez DPH) 
Príslušenstvo:  Hardware replacement service 3Y pre Voyager Office V4220  (17,90 bez DPH) 
 

 

 

 

Špecifikácia: 

Model:    stereo headset 
Pripojenie: prostredníctvom bluetooth / bezdrôtové pripojenie prostredníctvom USB adaptéra 

pre notebook alebo PC (dosah 30 m) 
Mikrofóny: 2 mikrofóny (1 uni-directional, 1 MEMS-directional) 
Slúchadlá: priemer 32 mm, optimalizované pre telekomunikácie (100 Hz – 6.8 kHz) / hudbu (20 

Hz – 20 kHz) / médiá (20 Hz – 20 kHz), impedancia 32 ohm 

Rozhranie: USB-A adaptér pre PC 

Audio technológie: Noise cancelling (potláčanie rušení / hlukov), SoundGuard DIGITAL (ochrana sluchu) 

Batéria:   360 mAH, Lithium ion polymer 

Výdrž:   až 12 hodín hovoru / 15 hodín počúvania / 13 dní v stand-by režime 

Prevedenie:  pre komfort celodenného nosenia 

Kompatibilita: certified for Microsoft Teams, Zoom certified, Cisco a iné video aplikácie kompatibilné 

Iné: LED status indicator (signalizácia stavu počas hovoru), ovládanie hovoru (answer call / 

end call, mute tlačidlo, ovládanie hlasitosti), ovládanie médií (play, pause, back, 

forward), zvukové notifikácie o stave headsetu (pripojenie, mute alert, úroveň 

nabitia), podpora Amazon Alexa 

V balení: Poly Voyager 4220 UC, prenosný obal, USB-A adaptér, nabíjacia stanica (obsah balenia 

závisí od objednanej verzie UC headset / Office headset s nabíjacou stanicou) 

 

Použitie: 

• Bezdrôtový headset pripojiteľný k počítaču prostredníctvom USB adaptéra alebo prostredníctvom 

bluetooth k mobilu alebo tabletu, pripravený na okamžité použitie pre online vzdelávanie (plug & play) 

• Headset obsahuje kvalitný mikrofón s noise cancelling  a slúchadlá so SoundGuard DIGITAL pre ochranu 

sluchu 

B) Poly Voyager 4220 UC A) Poly Voyager 4220 Office + nabíjacia 
stanica 
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• Headset je navrhnutý pre komfort celodenného nosenia, jednoduchého používania a krištáľovo čistý 

zvuk 

• Obsahuje ovládacie prvky priamo na slúchadlách headsetu pre ovládanie hovoru alebo prehrávanej 

hudby 

• Hlasové oznámenia o aktuálnom stave headsetu, pripojení a aktivovaných funkciách 

• Bezdrôtové prevedenie umožňuje pedagógom slobodný pohyb po miestnosti 

• Vhodný predovšetkým pre video-hovory jednotlivcov v kombinácii s EagleEye Mini kamerou alebo Poly 

Studio P5 kamerou 

• Pracovný nástroj vhodný pre pedagógov, ktorí vyžadujú vysokú kvalitu zvuku a nechcú byť obmedzovaní 

káblovým headsetom 

• Všade tam, kde tradičné mikrofóny a reproduktory notebookov nevedia poskytnúť dostatočnú kvalitu 

zvuku / odfiltrovať rušivé elementy v pozadí 

• Vhodný na prácu pedagóga s rôznymi typmi zariadení ako PC, notebook, tablet alebo mobil 

• Office verzia s nabíjacou stanicou je vhodná pre vedúcich a administratívnych pracovníkov (možnosť 

prepojenia s IP telefónmi podporovanými výrobcom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné videá: 

• Poly Voyager 4220 UC – predstavenie 

https://www.youtube.com/watch?v=uhbQU3uOwBE 

https://www.youtube.com/watch?v=uhbQU3uOwBE

