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CS351/CS361N SupraPlus™
Trådløs effektivitet på kontoret
Et trådløst headset giver den højeste grad
af effektivitet og fleksibilitet til det stigende
antal medarbejdere, som taler meget i telefon
på deres arbejdsplads. Den trådløse
CS351/CS361N SupraPlus-serie fra
Plantronics har fantastisk bærekomfort, en
enestående lydkvalitet samt en række
velgennemtænkte funktioner, der er resultatet
af vores mangeårige erfaring med udvikling
af headsets.
Med Quick Pair-funktionen er det f.eks. muligt
at parre et kompatibelt headset med en
baseenhed ved blot et enkelt tryk på en tast.
Det betyder, at medarbejdere der ofte skifter
skrivebord eller skifteholdsarbejdere kan have
et personligt headset, som de kan anvende ved
alle skriveborde, hvor der er en baseenhed
(der kan anvendes ét headset ad gangen).

Den trådløse rækkevidde på 100 meter (op
til 50 meter i et alm. kontormiljø) betyder,
at dette er den perfekte løsning til f.eks.
supportmedarbejdere, som ofte er væk fra
deres eget skrivebord, men som man skal
kunne komme i kontakt med når som helst.
Og medarbejdere i call-centre, som har brug
for bærekomfort og for at kunne koncentrere
sig om et opkald selv i støjfydte omgivelser,
vil sætte pris på det ergonomiske design og
den støjreducerende stereo-variant af det
trådløse Supra Plus.
Hvis du tilhører dem, der ofte deltager i
længerevarende telefonkonferencer, kan du ved at anvende det trådløse SupraPlus headset
fra Plantronics - skrive noter, hente relevante
papirer eller bare slappe af og nyde din kaffe,
samtidig med at du fører en samtale.

Nøglefunktioner

Tekniske data

· Utroligt behagelig at have på hele dagen
· Støjreducerende stereo-version til mere
støjfyldte miljøer
· Quick Pair-funktionen giver mulighed for, at
flere headsets kan deles om én baseenhed,
så skift mellem skriveborde og
skifteholdsarbejde kan udføres mere effektivt
· DECT™-teknologi sikrer den bedste lydkvalitet
· Rækkevidde på 100 meter – op til 50 meter
i et alm. kontormiljø
· Op til 9 timers samtaletid, 50 timers
standbytid og hurtig genopladning
· Fjernbesvarelse af opkald på headsettet,
når du ikke er ved telefonen*
· Dedikeret tast til volumenkontrol og
mikrofonafbryder, herunder lydløs-indikator.
· Quick Call-funktion - hurtig besvarelse
af opkald
· IntelliStand™ besvarer automatisk opkald,
når headsettet er taget ud af basen*

Teknologi
Vægt
Online-indikator
Rækkevidde
Taletid
Genopladningstid
Standbytid
Uden for rækkevidde
Sendestyrke
Modtagestyrke
Maks. modtageniveau
Batteri
Indikatorer
på baseenhed

DECT (1,8 Ghz)
66 g (Mono-version)
på headset
100 m i fritliggende områder, op til 50 m i et normalt kontor
Op til 9 timer
1 time giver 3,5 timers taletid. Komplet opladning
opnås efter 3 timer
Op til 50 timer
Tone i headsettet
36 dB +/- 0,5 dB i trin af 3 dB
14 dB +/- 0,5 dB i trin af 2 dB
118 dBSPL
Litiumion
Tændt
Tale (lyser konstant, når headsettet er aktivt, blinker,
når mikrofonen i headsettet er slået fra)
Headsettet oplades

*Kræver en HL10 eller elektronisk håndsætløfter

Beskrivelse
CS351
CS361N
CS351 med HL10-løfter
CS361N med HL10-løfter
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Sound Innovation™ til missioner til Månen. Og også til hverdagen på denne planet.
I 1969 transmitterede et headset fra Plantronics de historiske første ord fra månen: "That's one small step for man...". fra manden på månen til
manden på gaden - Plantronics er en førende og nyskabende virksomhed, specialiseret i at udvikle kommunikationsløsninger til mennesker, der
værdsætter friheden af plads og rum. Find dit eget rum - fra det ydre til det indre personlige rum.
Rumfoto venligst stillet til rådighed af NASA

