ENCOREPRO 540
Mude de estilo
Desfrute da nossa série de auscultadores profissionais com
fios mais leve de sempre, com os novos EncorePro 540.
O seu design único e conversível dá a possibilidade aos
utilizadores de escolherem entre três estilos de utilização
diferentes, para usufruírem de um conforto diário
adicional. Simultaneamente, oferece à sua organização
a flexibilidade de disponibilizar um único modelo
durante todo o processo, o que simplifica a gestão dos
auscultadores. Para além disso, graças ao áudio de
banda larga incorporado desde o início e a um excelente
microfone com cancelamento de ruído, pode esperar uma
nitidez de transmissão de chamadas líder de mercado,
numa altura em que toda a atenção tem de estar centrada
em questões mais complexas.

ENCOREPRO 540
CONVERSÍVEL

Concebido para o desempenho

FOLHETO DO PRODUTO

ENCOREPRO 540
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Três possíveis estilos de utilização confortáveis e facilmente alternados (sobre a orelha, sobre a
cabeça ou por trás do pescoço), para uma maior flexibilidade através de um único auricular, para
se adaptar a uma gama mais ampla de preferências dos utilizadores
• Novo design, extremamente leve, que oferece aos utilizadores uns auscultadores mais discretos
e um conforto melhorado para chamadas longas
• Almofadas macias de luxo para usufruir de uma qualidade de som excelente, ao mesmo tempo
que garante conforto durante todo o dia
• Informações visuais para que o utilizador saiba quando a haste se tiver deslocado para um
alcance adequado, para usufruir de um excelente posicionamento do microfone
• Áudio de banda larga de maior qualidade, em conformidade com os padrões oficiais TIA920A,
e um microfone com cancelamento de ruído que ajuda a elevar o nível das conversas por telefone
ENCOREPRO 540
• Convertibilidade de três vias para
escolher o estilo de utilização

• Quick Disconnect, capaz de suportar diversas ligações, como USB, processador de áudio ou Direct
Connect, e que permite que os utilizadores se desloquem com maior facilidade da sua área de
trabalho sem terem de retirar os auscultadores

• Almofadas macias de luxo para um
conforto diário

Ligação a

PC ou telefone de secretária com um processadores e cabos de áudio
da Plantronics

• Indicações visuais sobre o
posicionamento do microfone

Ideal para

Utilizadores intensivos de telefones, centros de atendimento informais
(como centros de apoio) e utilizadores de telefonia de escritórios/empresas

• Áudio de banda larga para chamadas
de maior qualidade

Desempenho áudio

Microfone com cancelamento de áudio e áudio de banda larga
(até 6800 Hz)

• Garantia de 2 anos
Características de transmissão (valores típicos)

Concebido para o desempenho

Sensibilidade @ 1 kHz:

-39 ± 3 dBV/Pa

Intervalo de frequência:

De 150 a 6800 Hz

Impedância de saída:

< 150 Ω

Condições típicas de teste: CC 1,8 V, Resist. CC 3,3 KΩ, Carga CA 3,3 KΩ
Características de recepção (valores típicos)
Intervalo de frequência:

De 100 a 6800 Hz

Limite acústico:

< 24 dBPa (< 118 SPL)

Impedância de entrada:

150 Ω ± 25%

Condições típicas de teste: Condução 100 mV, Impedância de origem 10 Ω. Medições realizadas
num ouvido artificial ITU-T Tipo 3.3, Ponto de referência auditivo
Telefone de mesa

Modelo

HW540 EMEA

Conversível, monaural,
cancelamento de ruído

Peso

Referência

Sobre a cabeça 32 g
Atrás do pescoço 24 g
Sobre a orelha 22 g

88828-02

Para obter mais informações acerca dos EncorePro 540 ou outro produto, consulte o Web site
plantronics.com
SERVIÇO E ASSISTÊNCIA GLOBAL
Suportado pelo serviço e assistência global líder de indústria da Plantronics.
Tel: 0800 84 45 17
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