Digitale EncorePro 500-Serie
Superieure geluidskwaliteit, betere inzichten.
De digitale EncorePro 500-serie met DA90 VSB-audioprocessor
is in combinatie met de optionele Plantronics Manager Pro-dienst
een volledig geïntegreerde oplossing voor audio- en assetmanagement voor contactcenters. Gecentraliseerd beheer maakt
het voor IT mogelijk om gedetailleerde informatie over gebruikte
apparaten bij te houden. Superieure geluidskwaliteit met meer
comfort en duurzaamheid zodat klantenservicemedewerkers zich
op elk gesprek met een klant kunnen concentreren.

Slim ontwerp

PRODUCTINFORMATIE

Digitale EncorePro 500-Serie
ENCOREPRO 510/520 DIGITAL
Comfort en betrouwbaarheid

ENCOREPRO 530 DIGITAL
Lichtgewicht
uitvoering
ENCOREPRO 540 DIGITAL
Volledige flexibiliteit
OVER HET HOOFD

OVER HET OOR

VOOR ACHTER
HET HOOFD

De digitale EncorePro 500-serie met DA90 VSB-audioprocessor is in combinatie met de
optionele Plantronics Manager Pro-dienst een volledig geïntegreerde oplossing voor audio- en
asset-management. De oplossing zorgt voor meer tevredenheid bij klanten, meer productiviteit
voor klantenservicemedewerkers, en meer inzicht en controle voor de IT-afdeling.
VERBETERDE ERVARING. BETERE CONTROLE
• Rapporteert digitale serienummer aan Plantronics Hub en het optionele Plantronics Manager
Pro, software om het inventarisbeheer te stroomlijnen
• Verstelbare pasvorm verbetert het dagelijkse draagcomfort, waardoor
klantenservicemedewerkers geconcentreerd blijven
• Een elegant, superlicht en robuust ontwerp en zachte, voor audio geoptimaliseerde
oorkussens blijven de hele dag comfortabel
• Quick Disconnect-functionaliteit biedt bewegingsvrijheid en compatibiliteit met de
DA90-audioprocessor
SUPERIEURE AUDIO
• Geavanceerde, op maat gemaakte microfoon onderdrukt achtergrondgeluid en storingen, wat
resulteert in minder gemiste woorden en een betere ervaring
• Flexibele verlengde microfoon met noise-cancelling en visuele positioneringsgeleiders maakt
het gemakkelijk om de microfoon optimaal te positioneren voor heldere gesprekken
• Afgestemde stereo breedbandaudio zorgt voor rijkere, helderdere gesprekken terwijl
SoundGuard het gehoor van gebruikers beschermt
LANGDURIGE BETROUWBAARHEID
• Ontworpen voor veeleisende omgevingen waarin veel communicatie plaatsvindt, waardoor
storingen en dure downtime worden beperkt
• Met lasertechniek gelaste constructie en duurzame verbindingsstukken bieden
ongeëvenaarde robuustheid
MEER INZICHTEN MET PLANTRONICS MANAGER PRO* EN PLANTRONICS HUB
• Volg, beheer en onderhoud op afstand audioapparaten in het hele bedrijf
• Genereer voorraad- en gebruiksrapporten om het beheer van bedrijfsmiddelen te stroomlijnen
• Pas op afstand instellingconfiguraties aan en vergrendel instellingen om te voldoen
aan regelgevingen
Voor de digitale EncorePro 500-serie is de DA90 USB-audioprocessor vereist om aan te sluiten
op een computer.

VEREISTE AUDIOPROCESSOR

Kan worden
aangesloten op een

Pc via de DA90 USB-audioprocessor

Ideaal voor

Intensieve telefoongebruikers, waaronder medewerkers van
klantenservicecentra, helpdesks, telefonische verkoop en organisaties
voor klantenservice

Audioprestaties

Breedbandaudio (tot 6800 Hz), microfoon met noise-cancelling

Gehoorbescherming

SoundGuard: akoestische begrenzing voor bescherming tegen geluiden
boven 118 dBA

Garantie

2 jaar

Headset

Model

Gewicht

HW510D

Over het hoofd, monauraal, noise-cancelling

52 g

HW520D

Over het hoofd, stereo, noise-cancelling

74 g

HW530D

Over het oor

22 g

HW540D

Over het hoofd
Over het oor
Voor achter het hoofd

32 g
22 g
24 g

DA90

Slim ontwerp
INTERNATIONALE KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en
ondersteuning door Plantronics.
Ga naar plantronics.com/support
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 Digitale EncorePro
500-Serie, Plantronics Manager Pro of
Plantronics Hub, naar plantronics.com

* Extra softwareservice afzonderlijk aangeboden. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor abonnementsgegevens.
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