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Plug-and-play 
USB-aansluiting
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van 360°

Hoofdtelefoonaansluiting 
voor privacy

Mute en  
volume-
regeling

Omni-directionele 
microfoon

Calisto® 420

Ideaal voor portable conferencing
De draagbare USB-speakerphone voor alle communicatie op uw pc, altijd en overal.
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De draagbare USB-speakerphone voor alle communicatie op uw pc, altijd en overal. Of u nu handsfree wilt 
telefoneren of web conferences wilt houden met uw pc of laptop, de Calisto 420 USB-speakerphone is ideaal 
voor spontane samenwerking. Geavanceerde breedbandaudio en een krachtige 360-graden omni-directionele 
microfoon maken van elke werkplek een vergaderruimte. Hierdoor verhoogt de productiviteit van alle 
deelnemers aan het gesprek. De handige hoofdtelefoonaansluiting is ideaal voor privégesprekken.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiten op: PC via USB

Ideaal voor: Gebruikers die een alternatieve handsfree oplossing 
zoeken voor gebruik bij telefonische vergaderingen, 
privégesprekken, groepssamenwerking en web 
conferencing

Geluidsprestaties: Breedband – tot 6800 Hz; full-duplex audio, ruis-  
en echo-onderdrukking

Afmetingen (cm): 9,5 b x 3,8 h x 11,4 d

Beperkte garantie: 2 jaar

BELANgRIjkE kENMERkEN

Ontworpen voor draagbaarheid

• Compact en draagbaar voor conferencing op  
kantoor en onderweg

• Eenvoudige plug-and-play USB-aansluiting

• Geen wisselstroomvoeding nodig

Geluidskwaliteit zonder compromissen

• omni-directionele microfoon zorgt voor grotere 
helderheid

• 360-graden microfoon en luidsprekerdekking  
zijn ideaal voor kleine en middelgrote ruimten

• Breedband voor de best mogelijke pc-audiotelefonie

WERELDWIjDE SERVICE EN ONDERSTEUNINg 
DOOR PLANTRONICS

Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, 
Nederland. 0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) 
of 800 24870 (LUX)

Ga voor meer informatie over de Calisto 420-serie of 
andere producten van Plantronics naar onze website: 
plantronics.com
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Calisto® 420

MODELNUMMER ARTIkELNUMMER

Standaardversie P420 USB-telefoon 82136-02

Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™ Server 2010 
Geoptimaliseerd voor Microsoft® OCS 2007

P420-M USB-telefoon 81402-02
TM

© 2011 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van het logo, de Sound World-afbeelding en Calisto zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Plantronics, Inc. 
Microsoft is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. Uitgegeven in januari 2011.


