
GAMINIO LAPAS

ENCOREPRO 700 serija 

Klientų lūkesčiams toliau augant, o skambučiams vis 
sudėtingėjant, nedarykite jokių kompromisų turėdami 
aukščiausios klasės EncorePro. Pasiūlykite savo 
darbuotojams patį geriausią komfortą, garso kokybę ir 
patikimumą su tobuliausiomis mūsų ausinėmis ir 
padėkite jiems sumaniau bendrauti su klientais.
Septynašis reguliuojamumas, išskirtinė pailginama 
mikrofono svirtelė ir trejų metų garantija – aukščiausios 
klasės EncorePro yra puikiausios ausinės skambinimui 
visą dieną. Galima rinktis dėvėjimą ant vienos ausies 
arba ant abiejų, pati ant galvos dedama konstrukcija 
yra labai apgalvota, ausinės lengvos, bet tvirtos, 
plačiajuostis garsas pritaikytas VoIP – tai 
pažangiausios kada nors sukurtos EncorePro ausinės.

ENCOREPRO 720 ABIEMS AUSIMS

ENCOREPRO 710 VIENAI AUSIAI

Sukurtos našumui

Tikėkitės daugiau. 
Padarykite daugiau.
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PAGRINDINĖS SAVYBĖS

• Dėl patobulinto triukšmo šalinimo ir plačiajuosčio garso pokalbiai su klientais dar aiškesni,
tad galima geriau juos aptarnauti

• Dėl išskirtinio dizaino ausinės pasižymi našumu ir stilingumu

• Plona ir vos pastebima konstrukcija užtikrina patogumą ir leidžia visą dėmesį skirti klientui

• Paruoštos interneto telefonijai: turi pagerintą aido kontrolę ir plačiajuostį garsą, tad ateityje
atnaujinant telefoninę sistemą reikės investuoti mažiau lėšų

• Septynios reguliavimo ašys: ausines galima dėvėti patogiausioje ir veiksmingiausioje
padėtyje

• Sparčiojo atjungimo funkcija suteikia naudotojams galimybę lengvai atsitraukti nuo savo darbo
vietų nenusiimant ausinių ir užtikrina suderinamumą su visais Plantronics® USB ir stalinių
telefonų garso procesoriais bei tiesioginio prijungimo laidais

• Visame pasaulyje teikiamas itin kokybiškas Plantronics aptarnavimas ir pagalba

ENCOREPRO 700 SERIJA

Ausinės Svoris Dalies nr.

HW710, EMEA 50g 78712-102

HW720, EMEA

Modelis

72g 78714-102

Jungiama prie

Puikiai tinka

Garsas

Kompiuterio ar stalinio telefono su Plantronics garso procesoriais ir laidais

Perdavimo charakteristikos (standartinės)

Jautrumas esant 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Dažnių diapazonas: Nuo 150 iki 6800 Hz

Pilnutinė išėjimo varža: <125Ω

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

17 dBPa/V (vienos ausies)  10 dBPa/V (abiejų ausų)

Nuo 100 iki 6800 Hz

<24dBPa (<118SPL)

150Ω ± 25%(vienos ausies)  300Ω ± 25% (abiejų ausų)

100mV Drive, 10Ω Source Impedance. Measured on ITU-T 

Type  3.3 artificial ear, Ear Reference Point

ENCOREPRO 710/720 

• Spartusis atjungimas leidžia daugybinį
jungiamumą ir patogų atsitraukimą nuo
darbo vietos

• Lengvas sustiprintas lankelis suteikia
tvirtumo ir patvarumo

• Pliušinės dirbtinės odos ausų pagalvėlės
leidžia patogiai jaustis visą dieną

• Plačiajuostis garsas, tad pokalbiai dar
kokybiškesni

• 3 metų garantija

Sukurtos našumui

Intensyviai telefoną naudojantiems asmenims, kai reikia ypatingo 
komforto, tradiciniuose formaliuose ir neformaliuose kontaktų centruose 
(pvz., techninės informacijos linijose)

Plačiajuostis garsas (iki 6800 Hz), triukšmą šalinantis mikrofonas

Ant galvos, vienai ausiai, triukšmą šalinančios

Ant galvos, abiems ausims, triukšmą šalinančios

Priėmimo charakteristikos (standartinės)

Jautrumas esant 1kHz:

Dažnių diapazonas:

Akustinė riba:

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



