
Pasikeiskite stilių
Pajuskite, ką reiškia naudotis mūsų visų laikų 
lengviausiomis profesionaliomis laidinėmis 
ausinėmis: naujosiomis EncorePro 540. Šis 
išskirtinio dizaino keičiamos konstrukcijos 
gaminys suteikia galimybę rinktis iš trijų 
skirtingų dėvėjimo būdų, kad dirbti visą dieną 
būtų dar patogiau.

Tuo pačiu jis suteikia jūsų organizacijai 
lankstumo, nes visiems darbams galima turėti 
vieno modelio ausines – taip patogiau prižiūrėti 
turimas ausines. O dėl plačiajuosčio garso ir 
puikaus triukšmą šalinančio mikrofono tikrai 
galima tikėtis išskirtinai aiškių pokalbių tuomet, 
kai visą dėmesį reikia skirti ilgesnėms ir 
sudėtingesnėms užklausoms.

ENCOREPRO 540 
ADAPTUOJAMOS

Sukurtos našumui

GAMINIO 
LAPAS

ENCOREPRO 540
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PAGRINDINĖS SAVYBĖS

• Galima pasirinkti vieną iš trijų lengvai keičiamų patogaus dėvėjimo būdų: ant ausies, ant galvos
arba už kaklo – taip dar lanksčiau galima panaudoti vienas ir tas pačias ausines, kad būtų
patenkinami įvairiausi naudotojų poreikiai

• Naujoji konstrukcija itin lengva: naudotojai gauna mažiau pastebimas ausines ir dar didesnį
patogumą ilgų pokalbių metu

• Minkštos, prabangios ausų pagalvėlės užtikrina puikią garso kokybę ir leidžia patogiai jaustis visą dieną

• Lenkdamas mikrofono svirtelę į tinkamą padėtį, kad jo galvutė būtų optimalioje vietoje, naudotojas
ją mato

• Kokybiškas plačiajuostis garsas atitinka oficialius TIA920A standartus, o triukšmą šalinantis
mikrofonas padeda pakelti pokalbių telefonu standartą

• Sparčiojo atjungimo funkcija palaiko kelis prisijungimus iš USB, garso procesoriaus arba
tiesioginį prisijungimą ir suteikia naudotojams galimybę lengvai atsitraukti nuo savo darbo vietų
nenusiimant ausinių

ENCOREPRO 540

Ausinės Svoris Dalies nr.

HW540 EMEA 

Modelis
Adaptuojamos, vienai 
ausiai, triukšmą 
šalinančios

Ant galvos: 32g
Už kaklo: 24g

Ant ausies: 22g

88828-02

Jungiama prie

Puikiai tinka

Garsas

Kompiuterio ar stalinio telefono su Plantronics garso procesoriais ir laidais 

Intensyviai telefoną naudojantiems asmenims (įskaitant dirbančius klientų 
aptarnavimo / skambučių centruose) bei įmonės / biuro telefonijos 
naudotojams
Plačiajuostis garsas (iki 6800 Hz), triukšmą šalinantis mikrofonas

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 

Priėmimo charakteristikos (standartinės)

Nuo 100 iki 6800 Hz

<24dBPa (<118SPL) 

150Ω ± 25%

100mV pavara, 10Ω šaltinio pilnutinė varža, išmatuota naudojant 

ITU-T tipo 3,3 dirbtinę ausį, ausies atskaitos taškas

Jautrumas esant 1kHz:  

ENCOREPRO 540 

• Adaptuojamos trimis būdais, tad 
galima rinktis dėvėjimo stilių

• Minkštos, prabangios ausų
pagalvėlės leidžia jaustis
patogiai visą dieną

• Regimasis mikrofono vietos
nustatymas

• Plačiajuostis garsas, tad pokalbiai dar
kokybiškesni

• 2 metų garantija

Sukurtos našumui

Dažnių diapazonas:

Pilnutinė išėjimo varža:

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

Palaikykite ryšį su Plantronics

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



