
Simply Smarter Communications™

®SupraPlus  Wideband HD

Po³¹czenie wydajnoœci, 
niezawodnoœci i komfortu.

 

®SupraPlus  oferuje krystalicznie czysty dŸwiêk, komfort codziennego u¿ytkowania
i niekwestionowan¹ niezawodnoœæ. Korzystaj¹c z technologii VoIP oraz bêd¹c 

®wyposa¿on¹ w mikrofon z funkcj¹ redukcji szumów Plantronics, SupraPlus  
jest idealnym rozwi¹zaniem dla Contact Center oraz osób wiêkszoœæ dnia 
przebywaj¹cych za biurkiem, bêd¹cych w sta³ym, 
telefonicznym kontakcie z Klientem.

Zalety

• Idealne dla osoby stale korzystaj¹cej 
z telefonu,  pracuj¹cej za biurkiem, 
chc¹cej móc wykonywaæ inne czynnoœci 
podczas prowadzenia rozmowy

• Wideband audio zapewnia wyraŸniejszy 
dŸwiêk o bardziej naturalnym brzmieniu

Szerokie pasmo dŸwiêku
poprawia jakoœæ rozmów

Lekka i elegancka konstrukcja

Wysoka wytrzyma³oœæ 
na uszkodzenia mechaniczne

Ruchome g³oœniki 
zapewniaj¹ce komfort u¿ytkowania



Stworzone do wspó³pracy z najnowsz¹ generacj¹ telefonów IP.  Wspó³pracuj¹ zarówno ze aparatami stancjonarnymi, 
telefonami IP jak równie¿ oprogramowaniem VoIP na komputerze. Zapewniaj¹ wyj¹tkow¹ jakoœæ dŸwiêku 
i naturalne brzmienie g³osu podczas rozmów telefonicznych. Dedykowane oprogramowanie Plantronics Spokes  
umo¿liwia integracje kontroli po³¹czeñ dla urz¹dzeñ audio Plantronics, w tym funkcje odbierania/koñczenia po³¹czeñ 
oraz wyciszania rozmów dla wiêkszoœci aplikacji softphone na PC i Mac.  

™

®SupraPlus  Wideband HD

Cechy kluczowe

Wyj¹tkowy komfort rozmów przy wysokiej jakoœci dŸwiêku

• Zwiêkszone pasmo przenoszenia dŸwiêku (Wideband HD)
zarówno odtwarzanego i nadawanego (150Hz - 6,8 kHZ) 
pozwala na swobodn¹ komunikacjê z bardziej naturalnym 
brzmieniem g³osu i zwiêkszon¹ wyrazistoœci¹ i zrozumia³oœci¹

• Specjalny procesor DSP eliminuje echo powstaj¹ce
podczas rozmów VoIP

Dodatkowe informacje

Kompatybilnoœæ: Telefon stacjonarny + telefon komórkowy + komputer

Idealne dla: Osób pracuj¹cych w Contact Center, 
spêdzaj¹cych wiêkszoœæ dnia za biurkiem, 
bêd¹cych w ci¹g³ym, telefonicznym kontakcie z Klientem

Waga s³uchawki: Na g³owê (jedno ucho) - 49g; 
Na g³owê (dwoje uszu) - 74g

Jakoœæ dŸwiêku: Wideband dla telefonu stacjonarnego: do 6,800 Hz

Gwarancja: 2 lata

www.plantronics.net.pl

Oficjalny importer i dystrybutor Plantronics w Polsce:
KONTEL-TELECOM, 
02-528 Warszawa, ul.Rakowiecka 30, 
plantronics@kontel.pl , tel: 022 646 76 76 

Zalecane akcesoria
• Adapter DA45 umo¿liwia odbieranie
i koñczenie po³¹czeñ,
regulacjê g³oœnoœci 
oraz wy³¹czenie mikrofonu 
przez naciœniêcie przycisku znajduj¹cego siê na kablu.

™Dedykowane oprogramowanie Spokes  pozwala na prost¹ 
integracjê z wiêkszoœci¹ aplikacji VoIP u¿ywanych obecnie 
w zastosowaniach biznesowych na PC i Mac

 

Na g³owê (dwoje uszu) 
(HW261, HW261N)

Na g³owê (jedno ucho) 
(HW251N) Mikrofon z redukcj¹ 

szumów otoczenia 
Plantronics

Na g³owê (jedno ucho) 
(HW251) 

T-bar daj¹cy naturaln¹, 
komfortow¹ podporêRuchomy g³oœnik
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Plantronics G³ówna konkurencja
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EncorePro™
(+/- 0.89)

S³uchawka 2
(+/- 4.3)

S³uchawka 1
(+/- 4.3)

Entera™?

®SupraPlus

Redukcja szumów otoczenia
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NUMER MODELU NUMER CZÊŒCI 

Wysoka kompatybilnoœæ

• Pod³¹czenie do komputera poprzez adapter DA45

• Pod³¹czenie do telefonów stacjonarnych
poprzez adapter A10 Wideband Adapter 

• Pod³¹czenie z telefonami komórkowymi
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Wygoda dostosowana do potrzeb

• Pe³na oferta s³uchawek - na jedno ucho, dwoje uszu,
z mikrofonem z redukcj¹ szumów otoczenia Plantronics 
lub z rurk¹ g³osow¹

• Modele s³uchawki przystosowane specjalnie
do osób niedos³ysz¹cych (HW251H, HW261H)

• Ruchome g³oœniki pozwalaj¹ dostosowaæ s³uchawki
do indywidualnych potrzeb ka¿dego u¿ytkownika

• Specjalny wspornik T-bar zapewniaj¹cy komfort
codziennego u¿ytkowania

©2011 Plantronics, Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. Nazwa Plantronics oraz nazwy i loga AudioQ, 
DA45, SupraPlus, SoundGuard, Quick Disconnect, Sound Innovation, Vista Plus i Sound world 
s¹ znakami handlowymi lub zastrze¿onymi znakami handlowymi Plantronics, Inc. 
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Niniejsze t³umaczenie nale¿y do KONTEL-TELECOM, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treœci bez zezwolenia jest niedozwolone. 
Materia³ do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgod¹ w³aœciciela wyra¿on¹ w umowie partnerskiej.
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