
GAMINIO LAPAS

Lengva laisvė nuo laidų

Įvairiausi dėvėjimo būdai ir geriausias klasėje 
kompiuterio garsas patogiame, nešiojamame komplekte.

SAVI 440/445  

Adaptuojama

SAVI 420  

Ant galvos (abiems ausims)

SAVI 430  

Ant ausies

SAVI 410  

Ant galvos (vienai ausiai)

Laisvė nuo laidų

SAVI 400 SERIJA



SAVI 400 SERIJA

Jungiama prie Kompiuterio (PC ar Mac) naudojant USB adapterį

Puikiai tinka

Pokalbių 
trukmė

Kai dirbant reikia daug judėti, nuotoliniu būdu dirbantiems ir nešiojamuosius 
kompiuterius skambinimui naudojantiems darbuotojams, kai reikia aukščiausios 
garso kokybės ir kilnojamumo
W410, W420: iki 13 val.; W430: iki 6 val.; W440: iki 7 val.*; 
W445: neribota

Svoris
Adaptuojamų – 21g; ant ausies – 25g; ant galvos (vienai ausiai) – 74g; ant galvos 
(abiems ausims) – 96 g

Sauga 64 bitų šifravimas, DECT saugumas patvirtintas

Klausos apsauga SoundGuard DIGITAL: saugo nuo 118dBA viršijančio garsumo; taip pat 
aptinkamas ir blokuojamas bet koks staigus žymus signalo lygio padidėjimas; 
laikinis svertinis vidurkis neleidžia vidutiniam triukšmingumui viršyti 85dBA
SoundGuard (W430): saugo nuo 118dBA viršijančio garsumo

Garantija 2 metai

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA
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Garsumo reguliavimas ir garso išjungimas bei 
skambučio perdavimas vienu bakstelėjimu

Modelis

W410, W420, W430, 

W440, W445

Aprašymas Dalies numeris 

W410-M, W420-M, 

W430-M, W440-M, 

W445-M

Sertifikuota Skype for Business ir 
optimizuota Microsoft® Lync®

84007-02, 84008-02,  

82397-12, 203947-02, 

203949-02

**Dėl Savi 440: pokalbio trukmė neribota naudojant prašmatnų krovimo stovo rinkinį (parduodamas atskirai). Norint 
pasinaudoti neribotu pokalbių laiku ir krauti du akumuliatorius vienu metu, reikia naudoti arba prašmatnų krovimo stovo ir 
akumuliatoriaus rinkinį (84601-01), arba prašmatnų USB krovimo rinkinį (84603-01), abu jie parduodami atskirai. Krovimo 
rinkinys yra Savi 445 komplektacijoje.

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics ir Savi yra Plantronics, Inc. prekių ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse, o SoundGuard ir SoundGuard DIGITAL yra Plantronics, Inc prekių ženklai. Avaya yra 
Avaya, Inc. prekės ženklas ir gali būti įregistruotas tam tikrose jurisdikcijose. Cisco yra Cisco Systems Inc. ir (arba) jos filialų registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse. Microsoft, Windows, Lync 
ir Skype yra Microsoft Corporation prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. IBM yra International Business Machines Corporation prekės ženklas, įregistruotas daugelyje 
pasaulio jurisdikcijų. DECT yra ETSI prekės ženklas. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams. 09.15

SAVI 430
Ant ausies 

SAVI 440/445
Adaptuojamos

SAVI 420
Ant galvos
(abiems ausims)

SAVI 410
Ant galvos 
(vienai ausiai)
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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

Belaidžio veik.dažnis 

Garsas

 

Atsiliepimas į skambutį / pokalbio baigimas 
vienu bakstelėjimu

Neribota pokalbių trukmė, nes akumuliatoriaus 
pakeitimo metu nenutrūksta maitinimas*

Triukšmą šalinantis mikrofonas

UC standartinė versija, skirta UC programoms ir 
kompiuteriniams telefonams iš Avaya, Cisco, IBM, 
Skype ir kitų

Belaidžio dažnio DECT, iki 100 metrų atstumu

Kompiuterio plačiajuostis: iki 6800 Hz

84007-04, 84008-04, 82396-12 
203946-02, 203948-02

PUIKUS SKAMBUČIŲ VALDYMAS

• Bendravimas balsu kompiuteriu ir daugialypė terpė valdomos vienintele rinkoje DECT belaide sistema

• Akumuliatoriaus pakeitimo metu nenutrūksta maitinimas, todėl jį galima pakeisti tiesiog pokalbio vidury ir pokalbio trukmė 
yra neribota (W440/445)*

• Vienu bakstelėjimu galima atsiliepti į skambutį, jį baigti ar perduoti, garsinti, tylinti arba visai išjungti garsą ausinėse, todėl 
skambučius kompiuteriu paprasta valdyti

• Taupiai energiją naudojanti prisitaikančioji maitinimo sistema: ilgesnė pokalbių ir budėjimo trukmė

IŠSKIRTINĖ GARSO KOKYBĖ
• DECT technologija suteikia geriausią garsą šioje klasėje, 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

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI SAVI 740*

• Prašmatnus krovimo stovo rinkinys – kraunamos ausinės ir atsarginis akumuliatorius (įeina stovas + akumuliatorius)

• Prašmatnus USB krovimo rinkinys – kraunamos ausinės ir atsarginis akumuliatorius (įeina kroviklis + akumuliatorius)

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



