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Rewolucyjnie zaprojektowana

s³uchawka Plantronics DuoPro

posiada nieuciskaj¹cy pa³¹k

na g³owê i zaczep na ucho, 

co pozwala na wybór sposobu

noszenia i zapewnia komfort

przez ca³y dzieñ pracy.

Czy szukasz s³uchawki nag³ownej, 
czy nausznej DuoPro to najlepszy wybór.
Innowacyjny pa³¹k na g³owê o ergonomicznym
kszta³cie rozk³ada ciê¿ar s³uchawki na ca³¹
g³owê, eliminuj¹c nacisk na jedno ucho
i zapewniaj¹c komfortowe dopasowanie.
Zaczep na ucho minimalizuje nacisk i ³atwo
dopasowuje siê do ka¿dego u¿ytkownika.
DuoPro zosta³a zaprojektowana specjalnie
do intensywnej pracy z telefonem.
Zapewnia doskona³¹ jakoœæ dŸwiêku.

S³uchawka DuoPro dostêpna jest 
z dyskretn¹ rurk¹ g³osow¹ lub z mikrofonem
z redukcj¹ szumów - Noice Canceling
- zdecyduj, które rozwi¹zanie jest korzystniejsze
w Twoim œrodowisku pracy. Model z redukcj¹
szumów posiada równie¿ stabilny wysiêgnik  
utrzymuj¹cy mikrofonw sta³ej
odleg³oœci od ust 
dla zapewnienia optymalnej 
jakoœci dŸwiêku.

Jeœli szukasz wysokiej jakoœci,
komfortu i eleganckiego wygl¹du
w jednym gustownym produkcie, 
odpowiedzi¹ jest DuoPro - zapewniaj¹ca
swobodn¹ i rzeczow¹ rozmowe przez ca³y dzieñ.

Maksymalna wszechstronnoœæ - 
s³uchawka DuoPro



• Modularna budowa pozwala na wybór
s³uchawki nausznej, nag³ownej
lub uniwersalnej

• Stabilne ramie mikrofonu

• Wyj¹tkowy komfort u¿ytkowania
ka¿dej z wersji s³uchawki
w ka¿dej konfiguracji

• Unikanly podwójny pa³¹k  na g³owê
z podwójnym wspornikiem "T-pad"

• W wersji nausznej s³uchawka
s³uchawka stabilnie spoczywa
na uchu, nie naciskaj¹c na nie

• Smuk³y, stylowy wygl¹d

• Trwa³a konstrukcja

• Prowadnica kabla, dla wiêkszej
wygody u¿ytkowania

• Dwa modele: z rurk¹ g³osow¹
lub z mikrofonem z redukcj¹ szumów

• Wersja nauszna mo¿e byæ
noszona na ka¿dym uchu

• Dwuletnia gwarancja

Telefon nie wchodzi w sk³ad zestawu
Adapter sprzedawany oddzielnie

G³owne Cechy Dane Techniczne

Waga

Wersja nag³owna – 57 gram
Wersja nauszna – 38 gram

Typowa charakterystyka transmisji

Czu³oœæ @ 1kH                              -39.0 ± 3.5dBV/Pa

Pasmo przenoszenia                      100 do 4500Hz

Zasilanie                                       1.8 do 2.2V

Impedacja wyjœciowa                     <100.

Typowe warunki testu                                           1.8 VDC, 3.3K. ohm. DC, impedancja wejœcia 3.3K. AC

Zniekszta³cenia (THD)                    max 5% (300Hz – 3.5kHz)

Charakterystyka odbioru

Czu³oœæ @ 1kH                              24.5 ± 3.0dBPa/V

Pasmo przenoszenia 200 to 4500Hz

Ciœnienie akustyczne                      24dBPa

Impedancja wejœciowa                   170. ± 25% @ 1kHz

Typowe warunki testu                                            100mV , ze Ÿród³a o impedancji 150 ohm.

Zniekszta³cenia                              max 3% (300Hz – 3.5kHz)

Specyfikacja mo¿e siê zmieniæ bez ostrze¿enia
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