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S³uchawki SupraPlus  Wideband do telefonii VoIP®

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 S³uchawki  Wideband zosta³y specjalnie zaprojektowane do wspó³pracy z najnowsz¹ generacj¹ 

telefonów IP - zarówno „biurkowych” jak i telefonów programowych VoIP. Zapewniaj¹ one wyj¹tkow¹ jakoœæ 

dŸwiêku i naturalne brzmienie g³osu podczas rozmów telefonicznych. Dedykowane oprogramowanie 

PerSonoPro pozwala na prost¹ integracjê z wiêkszoœci¹ programowych telefonów VoIP u¿ywanych obecnie 

w zastosowaniach biznesowych. 

S³uchawki SupraPlus Wideband posiadaj¹ wszystkie cechy s³uchawek SupraPlus, w szczególnoœci jakoœæ 

wykonania, komfort pracy i wytrzyma³oœæ. Dodatkowo, w zastosowaniach VoIP oferuj¹ jeszcze lepsz¹ jakoœæ 

dŸwiêku. Zalecany do s³uchawek adapter DA45 umo¿liwia odbieranie/koñczenie po³¹czeñ, regulacjê g³oœnoœci  

oraz wy³¹czenie mikrofonu przez naciœniêcie przycisku znajduj¹cego siê na kablu. 
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SupraPlus Wideband

Wiêcej informacji na temat adapterów serii DA 

oraz innych produktów firmy Plantronics znajd¹

pañstwo na stronie: www.plantronics.net.pl

Najwazniejsze cechy:

 
Zwiêkszone pasmo przenoszenia dŸwiêku (Wideband) pozwala na swobodn¹ komunikacjê z bardziej naturalnym brzmieniem g³osu i zwiêkszon¹ 

czystoœci¹ transmitowanego dŸwiêku

Specjalny procesor DSP  eliminuje echo powstaj¹ce podczas rozmów VoIP

Zwiêkszone pasmo odtwarzanego i nadawananego dŸwiêku (150Hz - 6,8 kHz)

Pe³na oferta s³uchawek – na jedno ucho, na dwoje uszu, z mikrofonem z redukcj¹ szumów otoczenia, z rurk¹ g³osow¹

Rozwi¹zanie kompatybilne zarówno z telefonami programowymi jak i klasycznymi telefonami „na biurko”

W zestawie oprogramowanie PerSonoCallTM umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ integracjê z wiêkszoœci¹ programowych telefonów VoIP u¿ywanych obecnie 

w zastosowaniach biznesowych

Pod³¹czenie do telefonów programowych poprzez adapter DA45 umo¿liwiaj¹cy odbieranie/koñczenie po³¹czeñ, regulacjê g³oœnoœci oraz wy³¹czenie

mikrofonu przez naciœniêcie przycisku znajduj¹cego siê na kablu

Pod³¹czenie do telefonów „na biurko” poprzez adapter A10TM Wideband Adapter

Zachowanie wszystkich zalet s³uchawek SupraPlus a w szczególnoœci: 

- Lekkiej i eleganckiej konstrukcji

- Wysokiej wytrzyma³oœci na uszkodzenia mechaniczne

- Specjalnego wspornika T-bar i ruchomych g³oœników zapewniaj¹cych komfort codziennego u¿ytkowania

Dostêpne równie¿ SupraPlus Stereo:

lata
gwarancji

Wideband audio

 

Standardowe aparaty telefoniczne przenosz¹ jedynie dŸwiêki o czêstotliwoœciach od 300Hz do 3,4kHz - standard Narrowband. 

Najnowsza generacja aparatów stosowanych w telefonii VoIP przenosi dŸwiêki o czêstotliwoœci od 150Hz do 6,8kHz - standard Wideband. 

Wszystkie programowe rozwi¹zania VoIP stosowane obecnie w biznesie umo¿liwiaj¹ transmisjê g³owu w standardzie Wideband. 

Standard Wideband audio zapewnia wyraŸniejszy dŸwiêk o bardzej naturalnym brzmieniu.

Posiada wszystkie cechy ³uchawek SupraPlus Wideband. Dodatkowo

umo¿liwia odtwarzanie w s³uchawkach dŸwiêku stereofonicznego. 

Zwiêkszone poszerzone zosta³o  pasmo dŸwiêku odtwarzanego 

do wartoœci od 100Hz do 16kHz. Idealne rozwi¹zanie dla osób 

intensywnie korzystaj¹cych z aplikacji VoIP oraz u¿ywaj¹cych aplikacji

multimedialnych (filmy, muzyka, gry on-line itp.).
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