Wykonuj ró¿ne czynnoœci i rozmawiaj
do 120 metrów od biurka
do 9 godzin rozmowy (CS510, CS520)
Najl¿ejsza na rynku s³uchawka DECT™
(CS540)
CS510

Komfortowe style noszenia

CS530

CS520

CS540

Seria CS500™

Najwy¿sza bezprzewodowa
jakoœæ dla Twojego biura.
CS500 to seria super lekkich s³uchawek DECT™ o bezprzewodowym zasiêgu
do 120 metrów, stworzona specjalnie dla osób bêd¹cych w ci¹g³ym ruchu,
wykonuj¹cych w trakcie rozmowy szereg innych czynnoœci,
z mo¿liwoœci¹ prowadzenia konferencji z 3 innymi osobami w zespole.

Zalety
• Idealne dla osoby pracuj¹cej
za biurkiem, potrzebuj¹cej
swobody poruszania siê
w swoim otoczeniu.
• Najlepsza jakoœæ audio
w ha³aœliwym œrodowisku

Simply Smarter Communications™

Seria CS500
£atwa i szybka konfiguracja oraz najwy¿szej jakoœci audio. Po³¹cz swoje s³uchawki z telefonem
przy dowolny, biurku poprzez proste umieszczenie ich w bazie - idealne rozwi¹zanie w œrodowisku hot-desk.
Wideband, CAT-iq, DSP oraz zaawansowane funkcje zapewniaj¹ najwy¿sz¹, naturaln¹ jakoœæ rozmów.

Najl¿ejsza na rynku
s³uchawka DECT
do telefonów
(uniwersalna)

Cechy kluczowe
Na g³owê (CS510)
(na jedno ucho)

Komfort zarz¹dzania po³¹czeniami
• B¹dŸ mobilny - rozmawiaj w trakcie wykonywania innych
czynnoœci w odleg³oœci nawet do 120 metrów od bazy
• Przyciski zdalnego odbioru i zakoñczenia po³¹czenia
oraz regulacji g³oœnoœci s¹ umieszczone na s³uchawece
• Ulepszony system konferencji dla czterech osób

Adaptive power - zmienna
si³a sygna³u optymalizuje
zasiêg oraz czas rozmów

Na g³owê (CS520)
(na dwoje uszu)

Mikrofon z redukcj¹
szumów otoczenia
Plantronics

• Oferuje 3 wygodne style noszenia* dopasowane
do wymagañ Twoich i Twojego pracownika
• Zdalne odbieranie i koñczenieæ po³¹czenia ze s³uchawki
za pomoc¹ elektronicznego interfejsu AP lub
elektromechanicznego podnoœnika s³uchawki HL10
(oferowane oddzielnie)

Uniwersalna (CS540)

Magnetyczna baza (uniwersalna)

DECT

Doskona³a jakoœæ dŸwiêku
• Technologia DECT zapewnia lepszy dŸwiêk
oraz nie jest podatna na zak³ócenia z sieci Wi-Fi
• Szerokie pasmo dŸwiêku Wideband z technologi¹ CAT-iq
dla najwy¿szej jakoœci prowadzonych rozmów
• Mikrofon z redukcj¹ szumów eliminuje dŸwiêki otoczenia
zapewniaj¹c wysok¹ jakoœæ dŸwiêku
i poprawê jakoœci obs³ugi w oczach klienta
• Enhanced Digital Signal Processing (DSP) to cyfrowa
obróbka dŸwiêku zapewnia bardziej naturalne brzmienie
Zalecane akcesoria
• Podnoœnik s³uchawki HL10 umo¿liwia zdalne odbieranie
i koñczenie po³¹czenia
• Elektroniczny interfejs zdalnego odbioru po³¹czeñ serii AP
umo¿liwia jeszcze wygodniejsze odbieranie i koñczenie
po³¹czenia bez mechanicznego podnoszenia s³uchawki

Dodatkowe informacje
Kompatybilnoœæ:

Telefon stacjonarny

Idealne dla:

Pracowników biurowych szukaj¹cych prostych w konfiguracji,
³atwych w obs³udze, bezprzewodowych s³uchawek
do telefonu stacjonarnego

Czas rozmów:

CS540: do 7 godzin
CS510 / CS520: do 9 godzin

Waga s³uchawki:

Uniwersalna - 21g; na ucho - 25g; na g³owê (jedno ucho) - 72g;
na g³owê (dwoje uszu) - 94g

Zasiêg:

DECT, do 120 metrów

Jakoœæ dŸwiêku:

Narrowband lub wideband: do 6,800 Hz
SoundGuard®: chroni przed dŸwiêkami powy¿ej 118dBA
(CS530, CS540)
SoundGuard® DIGITAL™: dodatkowo t³umi niepo¿¹dane, g³oœne
d¿wiêki oraz zgodnie z dyrektyw¹ “Ha³as w miejscu pracy”
utrzymuje poziom dŸwiêku poni¿ej 85dBA œrednio na 8h pracy
(CS510, CS520, CS540 z pa³¹kiem na g³owê)

Ochrona s³uchu:

*pa³¹k na szyjê oferowany oddzielnie

Gwarancja:

2 lata

STYLE NOSZENIA

Oficjalny importer i dystrybutor Plantronics w Polsce:
KONTEL-TELECOM, 02-528 Warszawa,
ul.Rakowiecka 30, Tel: 022 646 76 76
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NUMER MODELU

NUMER CZÊŒCI

Na g³owie (na jedno ucho)

CS510A

84691-02

Na g³owie (na dwoje uszu)

CS520A

84692-02

Uniwersalny (na uchu i na g³owie)

CS540A

84693-02

