
DATA SHEET

VOYAGER FOCUS 2 

Não podemos construir uma parede em volta de você para bloquear o ruído de fundo, 
então fizemos a segunda melhor opção: criamos uma “zona de foco” com o novo 
headset Voyager Focus 2. Tudo o que você ouve na chamada conta com três níveis de 
cancelamento de ruído ativos (ANC). O outro lado da chamada ouve você claramente 
com nossos microfones profissionais que usam a tecnologia Acoustic Fence, ou seja, 
sem ruídos. E, enquanto você está pensando na chamada, ele pensa para você e dá 
alertas, para que você nunca mais precise dizer: “Opa, desculpa, esqueci que estava no 
mudo”. Basta colocar o headset e ele atende a chamada automaticamente para você.  
É toda a engenharia de ponta que você espera da Poly com o conforto para usar o dia 
todo que você precisa.

• Três níveis de cancelamento de ruído ativo (ANC) híbrido digital avançado

• Cancelamento de ruído avançado em vários microfones com tecnologia Acoustic 
Fence uma haste flexível com proteção auricular

• Som estéreo para chamadas e mídia/música 

• Um alerta de mudo dinâmico identifica e avisa quando você estiver falando com  
o microfone desativado 

HEADSET 
BLUETOOTH® 
ESTÉREO 

BENEFÍCIOS

•  Tenha conforto durante um dia inteiro 
de chamadas usando um headset super 
confortável com apoio e proteções 
auriculares macias

•  Aproveite a simplicidade de um headset 
fácil de usar com SMART SENSOR para 
atender chamadas, pausar músicas e 
desativar o microfone instantaneamente 
em chamadas

•  Dê às pessoas ao seu redor um sinal 
de que você não pode responder — um 
indicador no fone pisca quando você 
está em uma chamada 

•  Ele simplesmente funciona — a alça 
de microfone inteligente mantém 
automaticamente o áudio na esquerda  
e na direita, independentemente do lado 
em que você usa o headset
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SAIBA MAIS

Para mais informações sobre o Voyager Focus 2, acesse poly.com/voyager-focus-2

ESPECIFICAÇÕES

CONECTA-SE COM

• Voyager Focus 2 UC: PC via adaptador 
Bluetooth BT700 incluso ou cabo USB; 
smartphone via Bluetooth

• Voyager Focus 2 Office: PC via cabo 
USB-A; telefone de mesa via cabo incluso; 
smartphone via Bluetooth. O headset 
também se conecta ao PC via cabo USB 
incluso

RECOMENDADO PARA 

• Voyager Focus 2 UC: profissionais com 
chamadas o dia todo em ambientes com 
muito ruído em casa ou no escritório

• Voyager Focus 2 Office: profissionais com 
chamadas o dia todo em ambientes com 
muito ruído no escritório que procuram 
conexão com telefones de mesa

CONECTIVIDADE SEM FIO 

• Bluetooth v5.1

• Classe 1

• Conectividade multiponto, o headset se 
conecta a dois dispositivos ao mesmo tempo 
e lembra de até 8 dispositivos

• Perfis Bluetooth compatíveis

 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP  

• Alcance

 - Voyager Focus 2 UC: até 50 m (164 pés)

 - Voyager Focus 2 Office: até 91 m (300 pés)

CONECTIVIDADE COM FIO 

• Conecta-se ao PC via cabo micro USB 
incluso com áudio no modo USB

BATERIA

• Capacidade da bateria: 560 mAh

• Tipo de bateria: íon de lítio

• Tempo de conversação: até 19 horas (ANC 
desativado) — até 16 horas (ANC ativado)

• Tempo para ouvir: até 40 horas (ANC 
desativado)  

— até 24 horas (ANC ativado)

• Tempo de carregamento: carga total em 
2 horas

• Tempo em standby: até 30 dias

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA RECEBIDA

• EQ dinâmica otimizada para telefonia de 
voz wideband no PC de até 7 kHz ou para 
multimídia de 20 Hz a 20 kHz

TECNOLOGIA DE ANC 

• ANC híbrido digital usando dois microfones 
MEMS e dois microfones EMC analógicos 
com três configurações de usuário 
(desativado/baixo/alto)

SENSORES INTELIGENTES 

• Atenda chamadas simplesmente colocando 
o headset, desative o microfone tirando 
o headset e pause/continue a reproduzir 
músicas

SOUNDGUARD

• SoundGuard DIGITAL: Suporte a G616 limita 
o nível a 102 dBSPL; média ponderada pelo 
tempo evita uma exposição média diária 
acima de 85 dBA*

MICROFONE E TECNOLOGIA

• Haste com cancelamento de ruído discreto 
com tecnologia Acoustic Fence para 
microfone com certificação Open Office 
Premium do Microsoft Teams

• Haste de microfone discreto e pequeno: use 
em qualquer lado e mantenha a localização 
de direita/esquerda do som estéreo. Gire o 
arco para cima para ativar o mudo e para 
baixo para desativar

CONTROLE E LUZES DO HEADSET

• Atender/encerrar chamada, mudo, 
volume +/-, ligar/desligar/pareando, ANC: 
desativado/baixo/alto

• Indicador on-line – dois indicadores de LED 

no lado externo do alto-falante mostra o 
status de chamada em andamento

CONTROLES NA BASE DO HEADSET

• Voyager Focus UC com base de 
carregamento: somente carregador de mesa

• Voyager Focus Office: telefone de mesa, 
botões de seleção no softphone. Botão 
do Microsoft Teams (somente versões do 
Microsoft Teams)

PESO DO HEADSET

• 175 g (0,38 lbs)

ACESSÓRIOS (INCLUSOS)

• Voyager Focus 2 UC: estojo de transporte, 
adaptador USB BT700 e cabo de 
carregamento

• Voyager Focus 2 UC com base de 
carregamento: estojo de transporte, 
adaptador USB BT700, cabo de 
carregamento e base de carregamento

• Voyager Focus 2 Office: estojo de 
transporte, base de escritório, cabo de 
interface do telefone  
e cabo USB-A

GERENCIAMENTO

• Nuvem: serviço Poly Lens

• Local (Windows/Mac): aplicativo Poly Lens  
Desktop (algumas soluções  
são vendidas separadamente)

CERTIFICAÇÃO

• Microsoft Teams (somente versão do Teams)

• Anatel

GARANTIA 

• Garantia limitada de 2 anos inclusa

*O aplicativo Poly Lens Desktop é necessário para 
ativar os recursos do SoundGuard DIGITAL

VOYAGER FOCUS 2 UC VOYAGER FOCUS 
2 UC COM BASE DE 
CARREGAMENTO
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