
SupraPlus™ Wireless
Efficiëntie op kantoor
Een draadloze headset biedt 
kantoormedewerkers die langdurig aan de
telefoon zitten ultieme efficiëntie en vrijheid.
De SupraPlus Wireless van Plantronics biedt
veel comfort, een uitstekende geluidskwaliteit
en is, op basis van onze ongeëvenaarde 
ervaring op dit gebied, uitgerust met een 
aantal intelligente functies.

De Quick Pairing-functie maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk compatibele headsets
met één druk op de knop op een basisstation
af te stemmen. Hierdoor hebben alle hot-desk-
of ploegenmedewerkers hun eigen, 
persoonlijke headset die ze bij ieder bureau
kunnen gebruiken waar zich een basisstation
bevindt.

Het draadloze bereik is 100 meter (maximaal
50 meter in standaardkantooromgevingen), 
de ideale oplossing voor bijvoorbeeld 
helpdeskmedewerkers die vaak niet aan 
hun bureau zitten maar wel te allen tijden 
bereikbaar moeten zijn. Voor callcenter-
medewerkers, voor wie comfort noodzakelijk 
is en die zich in rumoerige omgevingen op
gesprekken moeten kunnen concentreren, 
bieden de ergonomische vormgeving en de
binaurale noise-cancelling uitvoering een 
uitkomst.

Neemt u vaak deel aan langdurige telefonische
vergaderingen? Met de SupraPlus Wireless-
headset van Plantronics kunt u tijdens het
zakendoen aantekeningen opschrijven of typen,
papieren doorbladeren of gewoon 
onderuitzakken en een kop koffie drinken.
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Belangrijke kenmerken

· De hele dag door uitstekend draagcomfort
· Binaurale noise-cancelling uitvoering voor

rumoerige omgevingen
· Quick Pairing-functie om meerdere headsets

op één basisstation af te stemmen voor 
hot-desking en werken in ploegendienst

· DECT™-technologie voor een uitstekende
geluidskwaliteit

· Bereik van 100 meter (in een normale 
kantooromgeving maximaal 50 meter)

· Gesprekstijd van maximaal 9 uur, stand-bytijd
50 uur, korte oplaadtijd

· Overal oproepen beantwoorden op afstand* 
· Speciale volume- en muteregeling en 

mutelampje op de headset
· QuickCall-functie om snel even te bellen
· IntelliStand™ om oproepen automatisch te

beantwoorden door de headset uit het 
basisstation te halen*

*HL10 of elektronische contactknop voor telefoonhoorn vereist.

Technische gegevens

Technologie DECT (1,8 GHz)
Gewicht headset 66 g (monauraal) 
Headsetlampje in-bedrijflampje
Operationeel bereik 100 m in vrije ruimte, maximaal 50 m in doorsnee kantooromgeving
Gesprekstijd maximaal 9 uur
Oplaadtijd 1 uur opladen geeft 3,5 uur gesprekstijd, volledig opgeladen na 3 uur
Stand-bytijd maximaal 50 uur
Waarschuwing 
voor buiten bereik geluidssignaal in headset
Spreekvolumebereik 36 dB +/- 0,5 dB in stappen van 3 dB
Luistervolumebereik 14 dB +/- 0,5 dB in stappen van 2 dB
Maximaal ontvangstniveau 118 dB SPL
Batterij lithium-ion
Basisstation met 3 lampjes aan/uit 

Spreekmodus (continu geeft aan dat headset actief is, 
knipperend geeft aan dat 
headset gedempt is) 
Oplader voor headset

Sound Innovation™ voor maanmissies. En ook voor het dagelijks leven op deze planeet.

In 1969 zond een Plantronics-headset die historische eerste woorden vanaf de maan naar de aarde: "Dit is een kleine stap voor een mens..." En of
het nu de maan of gewoon onze aarde betreft, Plantronics is innovatief en toonaangevend op het gebied van communicatieoplossingen voor mensen
die de vrijheid van ruimte begrijpen en waarderen. Zoek de ruimte, daarbuiten of in uzelf.  

Met dank aan NASA voor de ruimtefoto's

Beschrijving Artikelnr.
CS351/A UK 39260-01
CS361N/A UK 39261-01
CS351/A Euro + 39260-02
CS361N/A Euro + 39261-02
CS351/A UK met HL10-lifter 39262-01
CS361N/A UK met HL10-lifter 39263-01
CS351/A Euro met HL10-lifter 39262-01
CS361N/A Euro met HL10-lifter 39262-01


