
Trådlöst SupraPlus™
Effektivitet på kontoret
Ett trådlöst headset innebär maximal 
effektivitet och frihet för det ökande antalet
kontorsanställda som ägnar mycket tid vid
telefonen. SupraPlus Wireless från Plantronics
erbjuder fullständig komfort, enastående
ljudkvalitet och ett antal genomtänkta 
funktioner, tack vare vår oöverträffade 
erfarenhet på området.

Den snabba synkroniseringsfunktionen, till
exempel, innebär att ett kompatibelt headset
kan Synkroniseras med basenheten med en
enda knapptryckning. Det innebär att personal
som delar skrivbord, eller skiftarbetare, kan ha
ett eget headset, och använda det vid vilket
skrivbord som helst där det finns en basenhet.
Den trådlösa räckvidden på 100 meter (upp till
50 meter i en typisk kontorsmiljö) gör det här

till den perfekta lösningen för t.ex. 
kundtjänstpersonal, som ofta är borta från
sina skrivbord, men behöver vara tillgängliga
hela tiden. Och call center-proffs, som 
behöver bekvämlighet och möjlighet att 
fokusera på samtalet trots en bullrig miljö, 
uppskattar den ergonomiska designen och den 
bullerdämpande versionen med dubbla 
hörlurar.

Om du tillhör den stora skara människor som
deltar i långa konferenssamtal kan du med det
trådlösa SupraPlus-headsetet från Plantronics
skriva anteckningar, få tag i dokument eller
bara slappna av och njuta av ditt kaffe 
samtidigt som du talar affärer.
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Huvudfunktioner

· Extremt bekvämt för användning hela dagen
· Modell med dubbla hörsnäckor och 

bullerdämpande mikrofon för bullriga miljöer
· Snabb synkroniseringsfunktion som gör att

flera headset kan dela en basenhet för 
effektiv delning av skrivbord eller arbete 
med Multi-shift

· DECT™-teknik för utmärkt ljudkvalitet
· 100 meters räckvidd – upp till 50 meter i en

typisk kontorsmiljö
· Upp till nio timmars samtalstid, 50 timmars

passningstid med snabb uppladdning
· Fjärrsvar när du inte är vid telefonen* 
· Särskild volym- och sekretesskontroll för

headsetet, inklusive en sekretessindikator
· QuickCall-funktion för snabbsamtal
· IntelliStand™ svarar automatiskt på samtal

när headsetet lyfts upp ifrån basenheten*

*Kräver HL10 eller elektronisk lurlyftare

Tekniska data

Teknik DECT (1,8 Ghz)
Headsetvikt 66 g (med en hörlur)
Headset-lampa Upptagenindikator 
Räckvidd 100 m i fritt utrymme, upp till 50 m i typisk kontorsmiljö
Samtalstid Upp till 9 timmar
Uppladdningstid 1 timme ger 3,5 timmars samtalstid, fullständig laddning uppnås

efter 3 timmar
Passningstid Upp till 50 timmar
Varning vid utom räckvidd Ljudsignal i headset
Utgående volymintervall 36 dB +/- 0,5 dB i steg om 3 dB
Inkommande volymintervall 14 dB +/- 0,5 dB i steg om 2 dB
Maximal mottagningsnivå 118 dBSPL
Batteri Litiumjon
Tre lampor på basenheten Ström 

Samtalsläge (fast sken indikerar att headsetet är aktivt, 
blinkningar indikerar att headsetet är inställt på sekretess) 
Laddning av headsetet

Sound Innovation™ för uppdrag till månen. men även för vardagsbruk på jorden.

1969 sändes de historiska första orden från månen ("Ett litet steg för människan...") via ett headset från Plantronics. Plantronics är en banbrytande
marknadsledare som hängivet tar fram kommunikationslösningar för alla som förstår värdet av äkta rörelsefrihet, oavsett om de befinner sig på
månen eller på gatan. Från yttre rymden till ett inre landskap. Hitta utrymmet du behöver! 

Rymdfotot används med tillstånd av NASA

Beskrivning Artikelnr.
CS351/A för Europa 39260-02
CS361N/A för Europa 39261-02
CS351/A för Europa med lurlyftaren HL10 39262-02
CS361N/A för Europa med lurlyftaren HL10 39263-02


