
Wskaźnik statusu Plantronics
Uniknij zakłóceń 
Przewodowy wskaźnik statusu komunikacji zintegrowanej  
z alarmami dźwiękowymi i świetlnymi
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Uniknij zakłóceń. Wskaźnik stanu Plantronics powiadomi inne osoby pracujące w biurze typu 
open space o tym, czy możesz przeprowadzić nieplanowaną rozmowę, rozmawiasz przez telefon 
lub gdy nie ma Cię przy biurku. Alerty świetlne i dźwiękowe powiadamiają o przychodzących 
wiadomościach i połączeniach. Kompatybilny z softfonami wskaźnik obecności UC podniesie 
Twoją produktywność i zmniejszy liczbę czynników rozpraszających.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• Intuicyjna aplikacja dodatkowa wskaźnika statusu Plantronics dla systemów Windows i Mac 

umożliwia personalizację funkcji obsługi softfonów

• Synchronizacja statusu obecności z Microsoft Skype for Business/Lync, Microsoft Skype1,  
Cisco Jabber2, Zoom, RingCentral, Circuit by Unify3, CounterPath Bria, możliwa ręczna kontrola 

• Zintegrowane alerty dźwiękowe i świetlne dla przychodzących połączeń i wiadomości4

• Wybór 10 dostępnych dzwonków MP3

• Regulacja głośności i jasności (poprzez dodatkową aplikację)

• Synchronizacja z ponad 35 dodatkowymi softfonami z Plantronics Hub dla Windows/Mac

DANE TECHNICZNE

Połączenie USB

Rozmiar 4,5 (D) × 4,5 (S) × 6,1 (G) cm

Kolory Brak, zielony, żółty, czerwony, fioletowy (kolory obecności)
Możliwość dostosowania dodatkowych kolorów 

Dźwięk 10 dzwonków MP3 

Akcesoria Czarny przewód micro-USB 1,5 m

Wskaźnik stanu Plantronics

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

A Alarmy dźwiękowe i audio 

B Personalizowane kolory światła

C Czarny przewód micro-USB 1,5 m

D 10 dzwonków MP3

OPROGRAMOWANIE

Nazwa Opis Obsługiwane softfony

Aplikacja dodatkowa 
wskaźnika statusu Plantronics 
dla systemu Windows

Wymagana aplikacja 
Windows do konfiguracji 
urządzenia i obsługi softfonu 

Microsoft Skype for Business/
Lync, Microsoft Skype, Cisco 
Jabber, Zoom, RingCentral

Aplikacja dodatkowa 
wskaźnika statusu Plantronics 
dla komputerów Mac

Wymagana aplikacja Mac 
do konfiguracji urządzenia i 
obsługi softfonu

Microsoft Skype for Business/
Lync, Cisco Jabber 

Plantronics Hub na 
komputery stacjonarne

Wymagana aplikacja do 
dodatkowej obsługi softfonu

Ponad 35 dodatkowych 
softfonów  

Więcej informacji o wskaźniku statusu i innych produktach firmy Plantronics znajduje się 
na stornie internetowej plantronics.com

GLOBALNE WSPARCIE KLIENTA
Otrzymasz wiodące w branży globalne wsparcie serwisowe i techniczne Plantronics

1 Synchronizacja ze Skype (Home Edition) obsługiwana tylko w systemie Windows.
2 Alerty połączeń przychodzących obsługiwane tylko przez softfon Cisco Jabber dla Windows  

 — telefon stacjonarny Cisco nie jest obsługiwany.
3 Wbudowana obsługa w Circuit — nie jest wymagana aplikacja dodatkowa wskaźnika 

stanu Plantronics.
4 Alerty dla przychodzących połączeń i wiadomości nie są obsługiwane w wersjach Mac 

i Attendant, a alerty o  przychodzących wiadomościach nie są obsługiwane przez  
Cisco Jabber.
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