
ENCOREPRO 510/520 
Palikite įspūdį ilgam
Pajuskite skirtumą su EncorePro. 
Populiariausios mūsų ant galvos dedamos 
ausinės pasipildė gausybe ilgalaikio klausymosi 
patirtį pagerinančių savybių – skirtumą tikrai 
pajusite.
Dėl naujo, gerai apgalvoto dizaino lengva 
pamatyti ir pajusti, ar mikrofonas yra tinkamoje 
padėtyje, todėl būsite dar geriau girdimi. Dar 
minkštesnės ir prabangesnės ausų pagalvėlės 
atveria naują komforto lygį tiems, kurie turi būti 
pasiekiami visą dieną, kasdieną. Dėl panaudoto 
lazerinio virinimo ir aviacinio aliuminio ausinės dar 
tvirtesnės – šiuo metu tai patvariausias 
EncorePro gaminys.

ENCOREPRO 520 ABIEMS AUSIMS

ENCOREPRO 510 VIENAI AUSIAI

Sukurtos našumui

GAMINIO 
LAPAS



Palaikykite ryšį su Plantronics  

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

• Naujasis modelis lengvesnis už ankstesniuosius – jį naudoti dar patogiau

• Naujos kartos tinkinamas mikrofonas mažina foninį triukšmą ir trukdžius – dar mažiau
praleistų žodžių ir kokybiškesnis pokalbis

• Naudotojas jaučia ir girdi reketo spragsėjimą lenkiant mikrofono svirtelę į tinkamą padėtį,
kad jo galvutė būtų optimalioje vietoje

• Plačiajuostis garsas – dar aiškiau girdimi pokalbiai, o SoundGuard technologija saugo
naudotoją nuo staigaus garso padidėjimo ir nuovargio klausantis

• Metalas naudojamas ir konstrukcijos šerdyje (ne tik išvaizdai pagerinti), o svirtelė vientisa
ir lanksti, todėl tiesiog nėra kam nulūžti

• Lazeriu virinta konstrukcija – ant ausų uždedamų dalių ir lankelio sujungimai tokie tvirti,
kokie tik gali būti

• Sparčiojo atjungimo funkcija leidžia patogiai paėjėti dar toliau, be to, ji suderinama su visais
Plantronics USB ir stalinių telefonų garso procesoriais bei tiesioginio prijungimo laidais

ENCOREPRO 510/520

Ausinės Svoris Dalies nr.
HW510, EMEA 52g 89433-02

HW510V, EMEA 50g 89435-02

HW520, EMEA 74g 89434-02

HW520V, EMEA

Ant galvos, vienai ausiai, triukšmą šalinančios

Ant galvos, vienai ausiai, balso vamzdžio

Ant galvos, abiems ausims, triukšmą šalinančios

Ant galvos, abiems ausims, balso vamzdžio 72g 89436-02

Jungiama prie:

Puikiai tinka:

Garsas:

Perdavimo charakteristikos (standartinės)

Jautrumas esant 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Dažnių diapazonas: Nuo 150 iki 6800 Hz

Pilnutinė išėjimo varža: < 150Ω

Standartinės bandymo sąlygos:: 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC krūvis 

20 dBPa/V (vienai ausiai 14 dBPa/V (abiems ausims)Jautrumas esant 1kHz:

Dažnių diapazonas:

Akustinė riba:

Pilnutinė įėjimo varža:

Nuo 100 iki 6800 Hz

<24dBPa (<118SPL)

160Ω ± 25% (vienai ausiai) 320Ω ± 25% (abiems ausims)

100mV pavara, 10Ω šaltinio pilnutinė varža, išmatuota naudojant 
ITU-T tipo 3,3 dirbtinę ausį, ausies atskaitos taškas

ENCOREPRO 510/520

• Lazerinis virinimas ir aviacinis aliuminis
užtikrina dar didesnį patikimumą

• Tikslus regimasis ir juntamasis
mikrofono vietos nustatymas

• Naujos kartos triukšmą šalinantis
mikrofonas

• Minkštos, prabangios ausų
pagalvėlės leidžia su ausinėmis
jaustis patogiai visą dieną

• 2 metų garantija

Sukurtos našumui
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Kompiuterio ar stalinio telefono su Plantronics garso procesoriais ir laidais

Intensyviai telefoną naudojantiems asmenims, įskaitant dirbančius klientų 
aptarnavimo / skambučių centruose 

Plačiajuostis garsas (iki 6800 Hz), triukšmą šalinantis mikrofonas

Modelis

Priėmimo charakteristikos (standartinės)

Standartinės bandymo 
sąlygos:

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, 
LATVIJOJE IR ESTIJOJE

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

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



