
Plantronics Blackwire 300 testverslag 
Plantronics heeft een nieuwe headset. Dit is een bekabelde analoog/usb mono headset met 

microfoon. De headset kan analoog op een telefoon aangesloten worden, of middels de bijgeleverde 

adapter via usb op een pc. De headset kan op beide oren gedragen worden. Hij is getest met Dragon, 

Skype en er zijn verschillende geluidsbestandjes mee afgespeeld. 

Ondanks dat een headset niet veel onderdelen heeft, onderscheid deze headset zich van de rest.  

Comfort 

Vooral op gebied van comfort doet de headset het goed. Zo bestaat de headset grotendeels uit zacht 

en buigbaar plastic. Dit zorgt ervoor dat de headset comfortabel om het hoofd zit en na verloop van 

tijd geen pijn gaat doen. Ook het oortje van de headset is comfortabel, hij is wat groter gemaakt (dan 

onze huidige analoge en usb-headsets) en zit zacht op het oor.  

Gebruik 
De microfoon van de headset is met Dragon getest en hiervoor is een geheel nieuw spraakprofiel 

aangemaakt. Waar ik bij de Jabra headset onder de indruk was van de herkenning, heeft deze 

headset een gemiddelde herkenning.  

 

Bij het afspelen van Youtube filmpjes had ik over het algemeen goed geluid. Een bepaald moment 

hoorde ik wat ruis. Door de headset van de schakelaar te ontkoppelen en vervolgens weer te 

koppelen werd dit probleem verholpen. 

 

Nog iets dat opvalt is dat er geen anti-ruis kussentje op de microfoon zit. Ik vind de headset zo 

professioneler overkomt. De microfoon is buigbaar. Ook heeft de headset een controle schakelaartje 

aan de kabel (alleen via usb). Hiermee kun je het volume aanpassen, de microfoon dempen en 

telefoongespreken opnemen/stoppen. De knop om op te nemen en te stoppen is getest in Skype, in 

Skype moest een add-in van de headset geactiveerd worden. Naast dat er een extra knop op de 

schakelaar zit (t.o.v. de TNC headset) werkt de volume knop anders. Op de TNC headset kon je de 

volume ook wijzigen met de schakelaar, echter werd het volume in Windows niet gewijzigd. De 

Plantonics headset wijzigt de volume in Windows. 

 

Telefoon 

De headset is ook analoog aan te sluiten op een mobiele telefoon. De kabel moet dan losgekoppeld 

worden van de schakelaar. Bellen met de headset levert goede geluidskwaliteit op. Ook een test met 

spraakherkenning op de telefoon ervaren wij als zeer goed.  

Degelijkheid 

De kabel is wat dunner dan die van de gemiddelde headset. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de 

headset sneller last heeft van kabelbreuk, al lijkt de kabel aan de uiteindes goed afgewerkt te zijn.  

De headset voelt degelijk aan voor zijn klasse. Windows stelt de headset na het aansluiten standaard 

in op 48000Hz. De TNC headset wordt standaard op 44100Hz ingesteld. Ook wordt er een tasje 

geleverd bij de headset. 

 

 

  



Conclusie 

Hij is comfortabel, voelt degelijk aan, heeft een optie zich te koppelen aan een telefoon en oogt in 

mijn optiek beter dan de “standaard headset”.  

De herkenning binnen Dragon is echter niet boven gemiddeld. Ook had ik op een bepaald punt wat 

last van wat ruis op de lijn, bij het afspelen van geluid. Hiervoor moest ik de kabel ontkoppelen van 

de schakelaar en weer koppelen, het probleem was toen wel weg. Wellicht dat de spraakherkenning 

dan ook beter werkt.  

De headset is in bijna alle opzichten beter dan dezelfde soort headsets die we al verkopen. Alleen 

lijkt hij qua opnames en afspelen via de usb-schakelaar soms opnieuw gekoppeld te moeten worden. 

 

Er is één gek ding dat ik tegen ben gekomen tijdens het testen. Als je naar het geluidvenstertje gaat 

in Windows, dan kun je naar de tabbladen “Afspeelapparaten” en “Opnameapparaten”. Toen ik in 

het tabblad “Opnameapparaten” zat, werd het volume van lage tonen aanzienlijk verlaagd. Zodra ik 

weer uit dit venster ging was de volume weer normaal. Hier heb ik geen verklaring voor, want later 

kon ik het probleem niet nabootsen.  

 

 

 

 


