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Plantronics HW710 N/A

Producent Plantronics

tylowy nowoczesny wygląd nagrodzony na iF Product Design Award 2009. Trwała i wygodna, gwarantuje najwyższą jakość

dźwięku.

Profesjonalna słuchawka Plantronics EncoreProTM przeznaczona do biura i call center zwyciężyła w prestiżowym konkursie iF

Product Design Award 2009 organizowanym przez International Design Forum. Od 1953 roku wyróżniane są w nim produkty łączące

najlepsze wzornictwo i zaawansowaną technologię.

Słuchawki zbudowane zostały z najwyższej jakości materiałów. Wykończenia i detale wykonane zostały z dbałością o estetykę,

tworząc image charakteryzujący dotąd najwyższej jakości sprzęt biurowy. Skórzane poduszki z metalowymi akcentami są bardzo

wygodne w użytkowaniu i pozwalają odbierać doskonałej jakości dźwięk. Zadbano także o design mikrofonu. Wysuwany pałąk jest

smukły i wykończony satyną z metalowymi ozdobnikami.

Urządzenie wyposażone jest w mikrofon redukujący dźwięki z otoczenia niemal w 95 procentach. Profesjonalna słuchawka oparta

jest na szerokopasmowej technologii przenoszenia dźwięku WideBand. EncoreProTM posiada wysuwany wysięgnik mikrofonu,

pozwalający na precyzyjne ustawienie go względem ust.

Cechy:

 

● Waga słuchawki  43,5 g

● Mikrofon z redukcją szumów otoczenia do 95%

● Podłączenie: szybkozłączka (QD)

● Przystosowana do telefonii VoIP: wbudowane funkcje kasowania echa i pasmo przenoszenia Wideband

● Wysuwany pałąk mikrofonu ułatwia precyzyjne ustawienie

● Dostosowane do technologii Wideband audio: wyjątkowa jakość dźwięku, kompatybilność z rozwiązaniami Wideband audio w

telefonii VoIP

● 7 stopi swobody ułatwiające dopasowanie słuchawki do indywidualnych upodobań

● Duże, wygodne gąbki: zmniejszają nacisk słuchawki na ucho poprawiając komfort użytkowania

● Regulowany, elastyczny pałąk

● Zgrabna, nierzucająca się w oczy konstrukcja

● Obniżony punkt mocowania mikrofonu ułatwia ustawienie mikrofonu i nie rozprasza podczas rozmowy telefonicznej

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Plantronics-HW710-N-A_508_2.html
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