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Uma solução de viva-voz para escritório,  

compatível com VoIP

Criado para profissionais de telefonia que usam 

sistemas telefônicos tradicionais ou os novos sistemas 

VoIP de banda larga, o amplificador Vista M22 garante 

níveis precisos de conforto de audição, proteção 

sofisticada de audição e desempenho de áudio superior. 

É compatível com a maioria dos telefones de escritório* 

e oferece a nova tecnologia de áudio Clearline que 

melhora a clareza da voz — e ajuda a reduzir repetições 

e erros, além de causar menos fadiga ao ouvinte. O 

Vista M22 é fácil de usar, possui uma seleção com botão 

único para headset ou monofone, além de controles 

para ajustar o volume de entrada e de saída.

O Vista M22 agrega valor para os sistemas PBX 

tradicionais, sistemas VoIP padrão e novos sistemas 

VoIP de banda larga, protegendo seu investimento em 

futuras atualizações do sistema de telecomunicações.

O Vista M22 introduz a tecnologia de áudio Clearline, criada 

para melhorar vários fatores importantes que podem afetar 

significativamente a qualidade da chamada: 

•  Áudio de banda larga. Quando usado como parte de um 

sistema VoIP de banda larga, o Vista M22 proporciona 

melhor qualidade de áudio e voz mais natural — reduzindo 

repetições e erros e causando menos fadiga ao ouvinte.

•  Proteção contra altos ruídos. Reduz o nível dos altos 

ruídos de entrada, como sinais de fax ou sons agudos, a 

um nível de audição mais confortável.

•  Gerenciamento de eco avançado. Ajuda a reduzir o eco 

geralmente associado à telefonia VoIP.

•  Redução do ruído de fundo. Reduz o nível do ruído de 

fundo captado pelo microfone do headset e também o 

nível de ruído no sinal de entrada para melhorar a 

qualidade da chamada.

•  Equalizador de volume de chamada. Mantém as  

preferências de audição selecionáveis pelo usuário, 

qualquer que seja a qualidade da entrada de chamada.

 *Não disponível para telefones sem fio ou monofones com teclado.
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Para obter mais informações sobre o Vista 
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visite nosso site em: www.plantronics.com
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Sound Innovation – para missões à lua, e também para uso cotidiano neste planeta. 

Em 1969, um headset da Plantronics transmitiu as primeiras palavras que ficaram marcadas na história da viagem à lua: “Este foi um pequeno passo 

para o homem e um salto gigantesco para a humanidade”. Hoje, nosso headset é o mais vendido para aplicações essenciais, como controle de tráfego 

aéreo e números de telefone de emergência. Essa história de inovação comprovada da qualidade de som serve de base para qualquer produto que 

criamos — seja ele para uso comercial, doméstico ou em trânsito.

Alternância entre o headset e o 
monofone

Porta do monofone

Porta do Quick  
Disconnect™

Controle de 
interrupção do som

Compartimento da bateria

Chave de compatibilidade  
de sintonia fina 

Volume de audição 
ajustável

O recurso Quick Disconnect™ permite 
que você se afaste do telefone sem 
precisar retirar o headset — e sem 
desconectar a chamada.

Principais recursos do Vista M22

Compatibilidade Maioria dos telefones de escritório

Tipo de bateria 2 baterias AA (incluídas) 

Comprimento do fio Cabo espiral de 3 metros para o Quick Disconnect™

Controles do headset Volume, Interrupção do som, Seletor de headset/monofone

Equalizador de volume  Sim 
de chamada

Suporte para banda larga Sim

Gerenciamento de eco Sim

Proteção contra altos ruídos Sim

Redução do ruído de fundo Sim

Garantia 2 anos 


