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Poly presenterar nästa generation av 
trådlösa headsetet Savi – med ANC 
 
 
Poly presenterar nu nästa generation av företagets populära trådlösa headset från Savi. 
Den förbättrade Savi Office- och UC-serien kommer att erbjuda flera olika stilar och 
funktioner som ger en bättre upplevelse i bullriga kontorsmiljöer. Med de nya headseten 
blir Poly det första företaget att erbjuda ett DECT-headset med aktiv brusreducering.  
 
Nu introducerar det globala kommunikationsföretaget Poly, tidigare Plantronics och Polycom, nästa 
generation av den populära DECT-headsetserien Savi. 
 

– Människor kommer alltid ha ett behov av att kunna fokusera. Öppna kontor underlättar för 
samarbete, men vi har alla våra stunder när vi behöver stänga in oss för oss själva. Utmaningen 
är att stanna i zonen trots surret runt omkring dig. Vi har uppdaterat vår Savi 8200 Office- och 
UC-serie för att bättre tillgodose dessa behov, säger Tamara Lane, produktmarknadschef för 
personliga lösningar på Poly.  

 
Med Polys expertis inom headsetlösningar för företag ger de nya headseten maximal produktivitet – 
oavsett om du ansluter din skrivbordstelefon, dator, mobil eller en kombination av dessa enheter – och 
oavsett vilken typ av arbetsmiljö du befinner dig i. De nya trådlösa headseten kommer med flera 
funktioner som hjälper dig att undvika buller och distraktioner. 
 
Begränsat ljudupptagningsområde och brusreducering 
Den nya Savi 8200 Office- och UC-serien har en unik funktion för begränsning av 
ljudupptagningsområdet, vilket betyder att personer i samtalet endast kommer att höra den person som 
pratar i headsetet och slipper därmed störas av bakgrundsbrus från medarbetare i närheten. Savi 8220 
kommer även med aktiv brusreducering (ANC) för att blockera störande kontorsbuller, vilket Poly är först 
med att erbjuda i ett DECT-headset.  
 
Mobilitet på kontoret  
Savi-headseten är perfekta för korridorsprataren, som vill kunna röra sig under samtalet. Savi 8200-
familjens enheter har en trådlös räckvidd på upp till 55 meter i kontorsmiljö och med fri siktlinje upp till 
180 meter. Savi 7200 har en räckvidd på upp till 120 meter. Savi 8245 kommer även med obegränsad 
samtalstid, genom att användaren kan ladda ett extra batteri medan headsetet används och byta batteri 
utan att samtalet störs.  
 
Olika stilar och möjlighet till anslutning med flera enheter  
Med den nya generationen av Savi har företag tillgång till en mängd olika stilar för att passa olika behov 
och önskemål. De olika stilarna inkluderar stereo (Savi 8220), mono (Savi 8210) eller konvertibel (Savi 
8240/8245). Savi 7200 Office-serie har ett nydesignat over-ear-DECT-headset för traditionell och IP-
skrivbordstelefonanvändning. Basen till Savi 8200 kan ansluta till flera enheter och har stöd för 
skrivbordstelefoner, mobila enheter och datorer. Savi 8200 UC-serien har en DECT-mini-USB-adapter 
som är kompatibel med PC och Macdatorer eller skrivbordstelefoner som stöder USB-ljud.  
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DECT-förbättrad säkerhet 
Savi-headseten är sedan tidigare ledande i branschen inom säkerhet och med de nya headseten förblir 
Poly den enda headsettillverkaren som har hela sin DECT-portfölj certifierad för säkerhet av DECT 
Forum, den internationella föreningen för den trådlösa hem- och företagskommunikationsindustrin.  
 
Fjärrhantering för IT  
Med tilläggsprogrammet Plantronics Manager PRO kan IT-avdelningen spåra varje Savi 8200 Office- eller 
UC-serieenhet och på så sätt effektivisera hanteringen av headsetinstallationer, mjukvaruuppdateringar 
och policyer.  
 
 
 
För mer information och intervjuer, var vänlig kontakta: 
Sonal Bisht, Head of Corporate Communications, EMEA | +44 (1753) 723726 
eller poly@fourpr.se  
 
Plantronics, INC (”Poly” – tidigare Plantronics and Polycom) (NYSE: PLT), är ett globalt kommunikationsföretag som driver 
meningsfull mänsklig kontakt och samarbete. Poly kombinerar legendarisk ljudexpertis och kraftfulla video- och 
konferensmöjligheter för att övervinna distraktioner, komplexitet och avstånd som gör kommunikationen in och ut från 
arbetsplatsen utmanande. Poly tror på lösningar som gör livet enklare när de fungerar tillsammans och med våra partners 
tjänster. Våra headsets, mjukvaror, skrivbordstelefoner, ljud- och videokonferenslösningar, analysverktyg och tjänster 
används över hela världen och är ett ledande val för alla sorters arbetsytor. För mer information besök www.poly.com.	
 


