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POLY SYNC 20

Nie ma co się okłamywać — dźwięk w laptopie i smartfonie nie jest najlepszy. 
Dlatego zapewnij sobie profesjonalne brzmienie dzięki inteligentnemu telefonowi 
konferencyjnemu Poly Sync 20 USB/Bluetooth® i organizuj doskonałe rozmowy 
konferencyjne oraz słuchaj muzyki, gdziekolwiek jesteś. Zabierz go ze sobą — jego 
bateria wystarcza na wiele godzin i może też naładować Twój smartfon. Zawsze 
będziesz słyszeć i będziesz słyszanym. Jakość dźwięku multimediów zaspokoi 
potrzeby każdego audiofila. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o 
współczesnych pracownikach — jest eleganckie, nieduże i wyposażone w 
inteligentne funkcje, które ułatwiają prowadzenie konferencji. 

• Możliwość ładowania smartfona. 

• Smukły i przenośny, z etui w zestawie.

• Współpracuje z komputerem przez USB i ze smartfonem przez Bluetooth®. 

• Bezprzewodowe łączenie z komputerem przez dołączony do zestawu 
adapter BT600 (Poly Sync 20+)

• Odporny na wodę i kurz (IP64). 

OSOBISTY 
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USB/BLUETOOTH®

KORZYŚCI

• Skup się na rozmowie, a nie na hałasie 
w tle, dzięki sterowanym mikrofonom i 
funkcji redukcji echa i szumów. 

• Zapewnij rozmówcom możliwość 
jednoczesnego mówienia, aby zachować 
naturalność rozmowy — dzięki dźwiękowi 
w trybie full-duplex nikomu nie umknie 
żadne słowo.

• Wykonuj więcej zadań i rób to z 
przyjemnością, korzystając z urządzenia, 
które łączy w sobie funkcje przenośnego 
telefonu konferencyjnego, przenośnej 
ładowarki i wysokiej jakości głośnika. 

• Wyraźniejsze rozmowy, naturalny 
głos i głębokie brzmienie tonów niskich 
— zapewnij sobie to wszystko dzięki 
systemowi bass-reflex i dwóm 
pasywnym przetwornikom.

• Dzięki baterii, która wystarcza nawet na 20 
godzin pracy, możesz pracować mobilnie.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji na temat produktu Poly Sync 20 można znaleźć na stronie 
www.poly.com/sync-20

DANE TECHNICZNE

POLY SYNC 20 POLY SYNC 20 +

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA

• Poly Sync 20: do komputera PC za pomocą 
przewodu USB-A lub USB-C (w zależności od 
modelu); do smartfona za pomocą Bluetooth

• Poly Sync 20+: do komputera PC za pomocą 
przewodu USB-A lub USB-C (w zależności 
od modelu) lub bezprzewodowo za 
pośrednictwem adaptera BT600 Bluetooth; 
do smartfona za pomocą Bluetooth

KOMPATYBILNOŚĆ

• Systemy operacyjne Windows lub Mac

FUNKCJE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

• Dotykowe elementy sterowania:

 - Odbieranie/zakończenie połączenia

 - Wyciszenie mikrofonu

 - Regulacja głośności

 - Programowalny przycisk funkcyjny

 - Microsoft Teams (tylko wersja z obsługą 
Microsoft Teams)

• Przyciski sterowania:

 - Włączanie/wyłączanie zasilania

 - Parowanie Bluetooth

• Dobrze widoczny pasek świetlny stanu

• Zintegrowany przewód USB-A lub USB-C  
(w zależności od modelu)

• Jeden port USB-A do ładowania smartfona

• Gniazdo blokady Kensington 

FUNKCJE BEZPRZEWODOWE

• Bluetooth v5.0

• Obsługiwane profile Bluetooth

 - A2DP, AVRCP, HFP, HSP, i BLE

FUNKCJE DŹWIĘKU

• Trzy sterowane mikrofony

• Zasięg mikrofonu

 - Do 2 m (7 ft)

• Idealny do pomieszczeń o rozmiarze

 - do 4 m × 4 m

• Pasmo przenoszenia mikrofonu

 - 100 Hz – 6,7 kHz

• Dźwięk full-duplex

• Redukcja hałasu i echa

• Głośniki 1 × 40 mm wysokiej jakości głośnik

• Pasmo przenoszenia głośnika

 - 80 Hz – 20 kHz

• System bass-reflex i dwa 
pasywne przetworniki

AKUMULATOR

• Rodzaj baterii

 - Litowo-jonowy

• Pojemność baterii

 - 3200 mAh

• Czas rozmów

 - do 20 godzin

• Czas ładowania

 - 4 godziny

WYMIARY

• 34 × 95 × 182 mm

• 1,3 × 3,7 × 7,2 cala

WAGA

• 350 g / 12,3 oz

DŁUGOŚĆ KABLA

• 710 mm / 28 cali

ŚRODOWISKO

• Odporny na wodę i kurz (IP64)

AKCESORIA (DOŁĄCZONE)

• Etui

• Smycz

• Adapter USB Bluetooth BT600 USB (tylko 
modele Poly Sync 20+)

OBSŁUGIWANE APLIKACJE

• Wersje Plantronics Hub dla komputerów 
stacjonarnych i urządzeń mobilnych

• Pakiety Plantronics Manager Pro 

 - Asset Management and Adoption
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