
PRODUCTINFORMATIE

Betrouwbare  
draadloze vrijheid
De grootste keuze aan draagstijlen en de beste  
pc-audio in één handig draagbaar apparaat.

SAVI 440/445  

Aanpasbaar

SAVI 420  

Over het hoofd (binauraal)

SAVI 430  

Over het oor

SAVI 410  

Over het hoofd (monauraal)

Draadloze vrijheid

SAVI 400-SERIE



SUPERIEUR GESPREKSBEHEER
• Beheer uw pc-spraakcommunicatie en multimedia met het enige draadloze DECT-headsetsysteem 

op de markt
• Dankzij de batterij die tijdens een gesprek kan worden verwisseld, beschikt u over onbeperkte 

gesprekstijd (W440/445)*
• Met één knop oproepen aannemen/beëindigen, tussen oproepen schakelen en het volume en de 

mutefunctie regelen vanaf de headset voor eenvoudig gespreksbeheer via de pc
• Flexibel batterijsysteem voor lager energieverbruik en langere gespreks- en standby-tijden

UITSTEKENDE GELUIDSKWALITEIT

• DECT-technologie zorgt voor het beste geluid en elimineert storing van draadloos internet
• Geavanceerde breedbandaudio met CAT-iq-technologie voor high definition-spraakkwaliteit
• De noise-cancelling microfoon beperkt onderbrekingen door achtergrondgeluid en zorgt voor een 

geweldige geluidskwaliteit waardoor de luisteraar minder snel vermoeid raakt
• Geavanceerde digitale signaalverwerking (DSP) voor een natuurlijker stemgeluid

AANBEVOLEN ACCESSOIRES VOOR DE SAVI 440* 
• Luxe oplader/houder voor het opladen van de headset en reservebatterij (bevat houder en batterij)
• Luxe USB-oplader voor het opladen van de headset en reservebatterij (bevat oplader en batterij)

SAVI 400-SERIE

Verbinding met Pc en Mac via USB-adapter

Ideaal voor Gebruikers in kantoortuinen/thuiswerkers die bellen via een laptop,
en die een goede geluidskwaliteit en draagbaarheid eisen

Gesprekstijd W410, W420: maximaal 13 uur; W430: maximaal 6 uur;
W440: maximaal 7 uur*; W445: onbeperkte gesprekstijd

Gewicht headset Aanpasbaar – 21 gram; over het oor – 25 gram;
over het hoofd monauraal – 74 gram; over het hoofd binauraal – 96 gram

Beveiliging 64-bit encryptie, DECT Security Certified

Draadloze frequentie DECT, bereik tot maximaal 100 meter

Geluidsprestaties Pc-breedband: maximaal 6800 Hz

Gehoorbescherming Soundguard DIGITAL: beschermt tegen geluidsniveaus hoger dan 118 dBA;
Antistartle (detecteert en onderdrukt plotselinge harde geluiden;
Tijdgebonden gemiddelden zorgen ervoor dat het gemiddelde
geluidsniveau niet boven 85 dBA komt. SoundGuard (W430):
beschermt tegen geluidsniveaus hoger dan 118 dBA

Garantie 2 jaar

BELANGRIJKE 
KENMERKEN

GEOPTIMALISEERD VOOR UNIFIED COMMUNICATIONS

A Eén knop voor het volume,  
de mutefunctie en de wachtstand

B Eén knop voor oproepen aannemen/
beëindigen

C Onbeperkte gesprekstijd doordat 
de batterij tijdens een gesprek kan 
worden verwisseld*

D Noise-cancelling microfoon

Model Omschrijving Artikelnummer

W410, W420, W430, 
W440, W445

UC-standaardversie version, geoptimaliseerd 
voor gebruik met softphones van Avaya, Cisco, 
IBM, Skype en meer*

84007-04, 84008-04, 82396-12
203946-06, 203948-02

W410-M, W420-M, 
W430-M, W440-M, 
W445-M

Gecertificeerd voor Skype for Business en 
geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®

84007-02, 84008-02,  
82397-12, 203947-02, 

203949-02

*Voor Savi 440: onbeperkte gesprekstijd met de Deluxe Charging Cradle kit (afzonderlijk verkocht). Om gebruik te maken van 
onbeperkte gesprekstijd en om 2 batterijen tegelijk op te kunnen laden, heeft u de luxe oplader/houder & batterijset (84601-01) of de 
luxe oplaadset (84603-01) nodig. Deze zijn allebei apart verkrijgbaar. De Savi 445 komt met een Deluxe Charging Cradle. 

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics en Savi zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen. SoundGuard en SoundGuard DIGITAL zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. Avaya is een handelsmerk
van Avaya, Inc. en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde jurisdicties. Cisco is het gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS. en andere landen. Microsoft en Lync zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. IBM is een handelsmerk van International Business Machines Corporation, gedeponeerd in veel jurisdicties wereldwijd. DECT is een 
handelsmerk van ETSI. De naam Skype, geassocieerde handelsmerken, logo’s en het “S”-logo zijn handelsmerken van Skype of verwante bedrijven. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 10.15
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Ga voor meer informatie over de Savi 400 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)

Volg Plantronics op

http://www.plantronics.com
https://twitter.com/Plantronics_NL
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

