ENCOREPRO 540
Wissel van stijl
Ervaar de nieuwe EncorePro 540: onze lichtste serie
professionele headsets met snoer.
Het unieke aanpasbare ontwerp biedt gebruikers
een keuze uit drie verschillende draagstijlen voor
langdurig draagcomfort. Tegelijkertijd biedt het uw
organisatie flexibiliteit door slechts één model voor
alle werknemers te hanteren. Dit vereenvoudigt het
headsetbeheer. Dankzij volledig nieuw ontwikkelde,
ingebouwde breedbandaudio en een fantastische
microfoon met noise-cancelling kunt u bovendien
profiteren van heldere en duidelijke gesprekken.
Ideaal in een tijdperk waarin de nadruk moet liggen
op het verwerken van langere, complexe vragen.

ENCOREPRO 540
AANPASBAAR

Prestaties in stijl

PRODUCTINFORMATIE

ENCOREPRO 540
BELANGRIJKE KENMERKEN
• Dankzij de keuze uit drie comfortabele en eenvoudig om te wisselen draagstijlen – over het oor,
over het hoofd of achter de nek – biedt de headset meer flexibiliteit voor een breder scala aan
gebruikersvoorkeuren.
• Het nieuwe ontwerp is zeer licht en biedt gebruikers een comfortabelere headset voor
langere gesprekken.
• Zachte, luxe oorkussens zorgen voor uitstekende geluidskwaliteit en bieden de hele dag
door comfort.
• De gebruiker kan duidelijk zien wanneer de microfoon zich binnen het juiste bereik bevindt voor
optimale microfoonpositionering.

ENCOREPRO 540
• Keuze uit drie verwisselbare draagstijlen
• Zachte, luxe oorkussens voor langdurig
draagcomfort
• Visuele feedback over de positionering
van de microfoon

• De kwalitatief hoge breedbandaudio voldoet aan de officiële TIA920A-normen en de microfoon
met ruisonderdrukking verhoogt de kwaliteit van telefoongesprekken.
• De Quick Disconnect-functie ondersteunt meerdere aansluitingen via USB, audioprocessor of
directe verbindingskabel en zorgt ervoor dat gebruikers hun werkplek kunnen verlaten zonder
de headset af te zetten.
Verbinding met

PC of bureautelefoon met Plantronics audio processoren en kabels

• Breedband audio voor gesprekken
van hogere kwaliteit

Ideaal voor

Intensieve telefoongebruikers, informele contactcenters
(zoals helpdesks), zakelijke telefoongebruikers op kantoor

• 2 jaar garantie

Geluidsprestaties

Breedbandaudio (max. 6800 Hz); microfoon met ruisonderdrukking

Prestaties in stijl

Uitzendgegevens (gemiddeld)
Sensitiviteit @ 1kHz:

-39 ± 3 dBV/Pa

Frequentiebereik:

150 tot 6800Hz

Uitgangsimpedantie:

< 150Ω

Typische testomstandigheden: 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load
Ontvanggegevens (gemiddeld)
Frequentiebereik:

100 tot 6800Hz

Akoestische begrenzing:

<24dBPa (<118SPL)

Ingangsimpedantie:

150Ω ± 25%

Typische testomstandigheden: 100mV Drive, 10Ω Bron Impedantie. Gemeten op een ITU-T Type
3.3 kunstmatig oor, Oorreferentiepunt

Headset

Model

HW540 EMEA

Aanpasbaar, monauraal,
noise-canceling

Gewicht

Artikelnummer

Over-het-hoofd 32g
Achter-de-nek 24g
Over-het-oor 22g

88828-02

Ga voor meer informatie over de EncorePro 540 naar plantronics.com
INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics.
Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.
0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)
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