
GAMINIO LAPAS 

CS500 SERIJA
Belaidis našumas biurui.
CS500 serijos ausinių sistema, be laidų veikianti iki 120 
metrų atstumu, puikiai tinka intensyviam darbui 
atsiliepinėjant į skambučius ir suteikia galimybę vienam 
pokalbiui naudoti iki keturių ausinių.

Laisvų rankų funkcija iki 120m



Greitas paruošimas naudoti ir aukšta garso kokybė. Su pagrindiniu įrenginiu ausinės suporinamos 
tiesiog įstačius jas į laikiklį – taip galima sparčiai paruošti įrangą darbui skambučių centruose. 
Įdiegta CAT-iq plačiajuostė technologija, DSP bei gausybė kitų pažangių garso savybių, todėl 
balsas skambučio metu skamba natūraliai ir itin aiškiai.

YPATINGAS KOMFORTAS IR PUIKUS SKAMBUČIŲ VALDYMAS

• Tapkite mobilūs – atlikite įvairias užduotis turėdami laisvas rankas iki 120 metrų atstumu

• Garsumo reguliavimas, nutildymo galimybė visada šalia

• Dirbkite kartu veiksmingiau – į konferencinį ryšį galima įjungti dar tris ausines

• Galima rinktis iš trijų patikrintą komfortą suteikiančių dėvėjimo būdų* – tą, kuris jums priimtiniausias

• Kartu naudojant atsiliepiklį arba elektroninio svirtelės perjungimo laidą galima nuotoliniu būdu atsiliepti į
skambučius ir baigti pokalbius (parduodami atskirai)

IŠSKIRTINĖ GARSO KOKYBĖ
• DECT technologija užtikrina geresnį garsą ir šalina Wi-Fi tinklų keliamus trikdžius

• Pažangus plačiajuostis garsas – raiškiam balsui gauti naudojama CAT-iq technologija

• Triukšmą šalinantis mikrofonas mažina aplinkos garsų trukdymą taip užtikrindamas puikią garso
kokybę ir mažesnį nuovargį klausantis

• Patobulintas skaitmeninis signalo apdorojimas (DSP), kad balsas skambėtų natūraliau

CS500 SERIJA

Modelis Dalies numeris
CS510A 84691-02

CS520A 84692-02

CS530A 86305-02

CS540A

Dėvėjimo būdas
Ant galvos (vienai ausiai)

Ant galvos (abiems ausims)

Ant ausies

Adaptuojamos (ant ausies ir ant galvos) 84693-02

Jungiama prie

Puikiai tinka

Stalinio telefono

Biurams ir prie stalo visoje įmonėje dirbantiems darbuotojams, ieškantiems 

lengvai paruošiamo naudoti ir paprastai naudojamo belaidžio sprendimo 

stalinio telefono skambučių valdymui

Pokalbių trukmė

Ausinių svoris

Saugumas

Belaidis veikimas

Garsas

Klausos apsauga

Garantija

CSC540: iki 7 val.
CSC530: iki 6 val.
CSC510, CS520: iki 13 val.
CS540 (Con) – 22g; CS530 (OTE) – 25g; CS520 (Bin) – 96g; CS510 
(Mon) – 74g 64 bitų šifravimas, DECT sauga patvirtinta

DECT, iki 120 metrų atstumu
Siaurajuostis arba plačiajuostis: iki 6800 Hz
SoundGuard: saugo nuo 118dBA viršijančio garsumo (CS540, CS530)
SoundGuard DIGITAL: saugo nuo staigaus garsumo padidėjimo, neleidžia 

vidutiniam triukšmingumui viršyti 85dBA

2 metai

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

CS510 
Ant galvos 
(vienai ausiai)

CS530 
Ant ausies

CS520 
Ant galvos (abiems 
ausims)

CS540 
Adaptuojamos

PAPILDOMA INFORMACIJA

A 

B  Elegantiškas magnetinis ausinių 
laikiklis (CS530, CS540)

C  Lanksčioji maitinimo sistema optimizuoja 
veikimo nuotolį ir kalbėjimosi laiką

D  Triukšmą šalinantis mikrofonas

• HL10 atsiliepiklis suteikia galimybę
patogiai nuotoliniu būdu atsiliepti į
skambučius ir baigti pokalbius.

• Elektroninio svirtelės perjungimo
laidas suteikia galimybę nuotoliniu
būdu atsiliepti į skambučius ir baigti
pokalbius elektroniniu būdu ir
nebereikia atsiliepiklio.
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Lengviausios rinkoje esančios DECT 
belaidės ausinės (adaptuojamos)

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“
sales@telpro.lt
+370 5 2109767
Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ gaminius apsilankykite plantronics.com

Palaikykite ryšį su Plantronics

http://twitter.com/Plantronics_UK
http://www.plantronics.com



