
PRODUCTINFORMATIE

MDA400 QD-SERIE
Verkrijg meer inzicht. Boei meer klanten.
Beheer uw callcenter beter met analyses en inzichten 

vanaf vaste telefoons en softphones.

Compatibel en inzichtelijk
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MDA400 QD-SERIE
De geavanceerde audioprocessors uit de MDA400 QD-serie, gecombineerd met Plantronics 
compatibele headsets en Plantronics Manager Pro (een extra software-as-a-service), bieden 
gedetailleerde analyses van zowel vaste telefoons als softphones. 

MEER INZICHTEN MET PLANTRONICS MANAGER PRO*

• Houd analyses bij en verwerf inzichten uit gegevens van vaste telefoons en softphones met 
Plantronics Manager Pro

• Profiteer van Plantronics-technologie om oproepgebeurtenissen te detecteren en 
rapporteren, en relevante inzichten te verkrijgen om de werkzaamheden efficiënter te maken 

*Softwareabonnement wordt afzonderlijk aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger.

COMPATIBEL EN INZICHTELIJK

• Medewerkers van de klantenservice kunnen bellen via vaste telefoons en softphones 

• Uitstekende ruis- en echo-onderdrukking

• Voldoet aan de G616/AAL-regelgeving omtrent geluidsbelasting op het werk 

• Gebruiksvriendelijke bediening in het snoer

• Er zijn twee varianten beschikbaar: MDA480 QD voor standaard Plantronics QD headsets 
en MDA490 QD voor digitale Plantronics QD headsets

• Ondersteund door de toonaangevende klantenservice van Plantronics

SPECIFICATIES

Geschikt voor Traditionele vaste telefoons en PC-softphones; Plantronics Quick 
Disconnect (QD)-headsets (niet meegeleverd)

Ideaal voor Callcentermanager die zowel de klantbetrokkenheid als de 
prestaties van medewerkers op vaste telefoons en softphones 
willen verbeteren door gebruik te maken van Plantronics-analyses

Compatibiliteit met  
vaste telefoons

Alle belangrijke vaste telefoons

Softphone-compatibiliteit Ontwikkeld voor UC-applicaties en softphones van onder andere 
Avaya, Cisco en Skype

Headsetcompatibiliteit MDA480 QD: EncorePro 500/700-serie, SupraPlus en andere 
Plantronics standaard QD-headsets. MDA490 QD: Digitale 
EncorePro 500/700-serie, SupraPlus Digital

Geluidsprestatie Verschilt per headset. Raadpleeg de desbetreffende productpagina 
op plantronics.com voor meer informatie.

Modellen MDA480 QD, MDA490 QD

HARDWAREFUNCTIES 

Functie MDA480 QD MDA490 QD

Oproep aannemen/beëindigen, muten, 
volume +/-

Ja Ja

Geavanceerde geluidsverwerking:

Ondersteuning voor regelgeving inzake 
geluidsbelasting op het werk en G616

Ja Ja

Bescherming tegen schrikreacties Ja Ja

Automatische versterkingsregeling Ja Ja

Ruisonderdrukking bij verzenden Ja Ja

Ondersteuning voor hifi-stereo Nee Ja

*Asset Tracking voor MDA400 Ja Ja

Asset Tracking voor MDA400 en headset Alleen MDA400 Ja

Gewicht (zonder adapter) 230 gram/0,5 lbs 230 gram/0,5 lbs

Gewicht (met adapter) 261 gram/0,6 lbs 261 gram/0,6 lbs

*Plantronics Manager Pro-abonnement vereist.

Voor meer informatie over de MDA400 QD-
serie en Plantronics Manager Pro 
gaat u naar plantronics.com

PLANTRONICS KLANTENSERVICE
Toonaangevende internationale service en 
ondersteuning door Plantronics.
plantronics.com/support

MDA400 QD-SERIE

Geavanceerde audioprocessors 
waarmee oproepen via vaste telefoon 
en softphone worden beheerd—en 
analytics op beide worden beheerd.

Compatibel met Plantronics standaard 
4-pins QD-headsets (MDA480 QD) en 
Plantronics digitale 6-pins headsets 
(MDA490 QD).

Geavanceerde audioprocessors
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