
PRODUCTINFORMATIE

BLACKWIRE® 3200-SERIE
Voor snellere UC-implementaties.
Flexibiliteit voor—een betaalbare prijs.

Waarde en flexibiliteit
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BLACKWIRE 3200-SERIE

BELANGRIJKE FUNCTIES

A De kunstleren oorkussens zijn inklapbaar 
zodat u de headset eenvoudig kunt opbergen 
(C3215/C3225)

B Oproep aannemen/beëindigen, muten, 
volume +/- 

C Varianten bevatten universeel USB of USB-C 
type connectiviteit 

D Met behulp van de 3,5mm-connectiviteit 
kunt u op allerlei mobiele apparaten werken 
(C3215/C3225)

De Blackwire 3200-serie UC-headsets met snoer zijn duurzaam, licht, eenvoudig te implementeren en 
zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan aansluitings- en draagmogelijkheden. Voeg daar inzichten 
van de extra dienst Plantronics Manager Pro aan toe en u bent klaar voor de toekomst. De Blackwire 
3200-serie biedt karakteristieke Plantronics-audio en functies van topkwaliteit voor een betaalbare prijs.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Verkrijgbaar in monauraal (C3210/C3215) of hifi-stereo met passieve ruisonderdrukking 
(C3220/C3225)

• Varianten bevatten universeel USB of USB-C

• Connectiviteit voor smartphones en tablets via 3,5 mm (C3215/C3225)

• Intuïtieve geïntegreerde knoppen voor beantwoorden/beëindigen van oproepen en  
volume-/muteregeling  

• Pc-breedbandaudio en microfoons met ruisonderdrukking voor kwalitatief hoogwaardige  
pc-telefonie  

• De extra dienst, Plantronics Manager Pro, geeft uw IT-team inzicht in elke compatibele  
Plantronics-headset die in uw bedrijf wordt gebruikt

SPECIFICATIES

Geschikt voor Pc via USB/USB-C, kan via 3,5 mm op mobiele apparaten en tablets en 
apparaten die USB-C ondersteunen worden aangesloten

Compatibel met Windows® of Mac OS

Ideaal voor Gebruikers die overstappen naar pc-telefonie voor webinars, telefonische 
vergaderingen, muziek en andere multimedia-applicaties

Audioprestaties  
van de pc 

Dynamische equalizer, frequentierespons microfoon 100 Hz – 10 kHz,  
optimaal voor pc-breedbandspraaktelefonie (tot 6800 Hz), hifi-stereo- 
geluid (C3220/C3225). Ontvang uitvoer van 20 Hz - 20 kHz, geavanceerde 
digitale signaalverwerking (DSP), microfoon met ruisonderdrukking, 
instelbare geluidssignalen met Plantronics Hub-software (mute/volume)*

Gehoorbescherming SoundGuard: akoestische begrenzing voor bescherming tegen geluiden 
boven 118 dBA

Call control op afstand Gesprek aannemen/negeren/beëindigen/in wacht plaatsen, herhalen, 
muten, volume +/-

Modellen C3210 USB (monauraal); C3210 USB-C (monauraal); C3215 USB 
(monauraal met 3,5 mm); C3215 USB-C (monauraal met 3,5 mm); C3220 
USB (stereo); C3220 USB-C (stereo); C3225 USB (stereo met 3,5 mm); 
C3225 USB-C (stereo met 3,5 mm): ontwikkeld voor UC-applicaties en 
softphones van onder andere Avaya, Cisco en Microsoft*. Gecertificeerd 
voor Skype for Business.

*Download de recentste versie van Plantronics Hub-software voor het aannemen/beëindigen van gesprekken met één druk op de knop voor 
deze softphones.

Ga voor meer informatie over de Blackwire 3200-serie of andere Plantronics-producten naar onze 
website op plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.  
Ga naar plantronics.com/support

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

• Draagtas voor eenvoudig opbergen 
en meenemen (C3215/C3225)

BLACKWIRE 3210/3215 (MONAURAL)

BLACKWIRE 3220/3225 (STEREO)

C3210

C3220

C3215

C3225

Gewicht Totaalgewicht
Bovenzijde 

headset
Kabel naar  

USB-A
Kabel naar  

USB-C

gram pond gram pond gram pond gram pond

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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