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Profesjonalne słuchawki nagłowne
Słuchawki nagłowne Plantronics EncorePro 700 
zostały zaprojektowane z najwyższą precyzją. 
Mikrofon z najwyższą redukcją szumów otoczenia 
został skonstruowany tak, by utrzymał się we 
właściwej pozycji i zapewnił komfort w czasie 
rozmowy. Siedem osi swobody umożliwia szybkie 
założenie i noszenie słuchawki w najbardziej 
wygodny i efektywny sposób. Seria słuchawek 
Plantronics EncorePro 700 jest przystosowana 
zarówno do telefonii tradycyjnej, jak i VoIP.

HW720 na dwoje uszu

HW710 na jedno ucho

SERIA ENCOREPRO 700
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

• Redukcja szumów otoczenia i zwiększone pasmo przenoszenia dźwięku zapewnia
wyraźny dźwięk, dzięki czemu pozwala na swobodną komunikację głosową

• Niepowtarzalny design zapewnia wysoką wydajność i stylowy wygląd

• Niewielka waga i rozmiary znacznie zwiększają komfort noszenia i pozwalają bardziej skupić się
na rozmowie z Klientem

• Przystosowana zarówno do telefonii tradycyjnej, jak i VoIP

• Siedem osi swobody głośników umożliwia szybkie założenie i noszenie słuchawki 
w najbardziej wygodny i efektywny sposób

• Szybkozłączka na kablu Quick Disconnect pozwala szybko odejść od telefonu, a jednocześnie pozostawić 

na głowie zestaw słuchawkowy by potem wrócić lub podłączyć inne urządzenie np. komputer lub telefon.

Współpracuje ze wszystkimi adapterami audio, USB oraz kablami firmy Plantronics 

SERIA ENCOREPRO 700 

Numer modelu Waga Part number

HW710, EMEA 50 g 78712-102

HW720, EMEA

Słuchawka

nagłowna, na jedno ucho, z redukcją szumów 

nagłowna, na dwoje uszu, z redukcją szumów         72 g 78714-102

Kompatybilność

Idealny dla 

Jakość dźwięku

Komputer / telefon stacjonarny z adapterami audio Plantronics 

Osób pracujących w Contact Center, spędzających większość dnia za 

biurkiem, będących w ciągłym, telefonicznym  kontakcie z Klientem 

Wideband audio (do 6,800 Hz), mikrofon z redukcją szumów otoczenia

Charakterystyka sygnału transmitowanego (typowo)

Czułość @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Częstotliwość:  150 - 6800 Hz

Impedancja wyjściowa: < 125 Ω

W warunkach testowych:                1,8 VDC, 3,3 kΩ DC Resis, 3,3 kΩ AC Load 

Charakterystyka sygnału odbieranego (typowo)

17 dBPa/V (na jedno ucho) 10 dBPa/V (na dwoje uszu)Czułość @ 1kHz: 

Częstotliwość:

Poziom ciśnienia akustycznego:  

100 - 6800 Hz

< 24 dBPa (< 118 SPL)

150 Ω ± 25% (na jedno ucho)   300 Ω ± 25% (na dwoje uszu)

100mV Drive, 10Ω Source Impedance. Measured on ITU-T Type 
3.3 artificial ear, Ear Reference Point

HW710/HW720 

• Szerokie pasmo przenoszenia dźwięku

• Najbardziej efektywna redukcja 
szumów otoczenia mikrofonu

• Miękkie skóropodobne poduszki

• Szybkozłączka Quick Disconnect

• 3 - letnia gwarancja

Aby uzyskać więcej informacji o EncorePro 
Seria 700 lub innych produktach Plantronics, 
odwiedź stronę www.plantronics.net.pl

Connect with Plantronics
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• 

Impedancja wejściowa:

PRODUKT JEST OBJĘTY PROGRAMEM 
SERWISU I WSPARCIA TECHNICZNEGO 
PLANTRONICS

W warunkach testowych:

• 

• Ultralekka konstrukcja




