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I Din hand håller Du vår senaste broschyr över Plantronics headsetsortiment. Jag kan med stolthet säga att det sortiment med produkter
vi kan presentera här, är det mest intressanta och kompletta någonsin
i Plantronics historia. Jag har haft det stora nöjet att arbeta med
Plantronics under drygt 17 år och aldrig har jag sett en sådan bredd
och djup av produkter.
Utveckling

Hörs du?

Vi lever i en tid där ny teknik sköljer över oss allt
snabbare. Teknik som gör saker vi tidigare knappt
kunnat föreställa oss möjlig. Tänk på utvecklingstakten
av t.ex. LP-skivan, CD-skivan & Spotify. Post, e-post,
Facebook och Twitter. Telefonkatalogen!! Jag har säkert
inte bläddrat i en sådan på 4-5 år och varför skulle
jag det, när jag har informationen i fickan i form av en
uppkopplad smart telefon? Exemplen är så många.

Denna utveckling är spännande och ställer allt högre
krav på headseten. Design är viktigt. Vi vill se bra ut
i ett headset. Vi vill höra bra även om vi står på ett
övergångsställe. Så långt är nog alla med. Men det är
bara halva sanningen.
Vad som är minst lika viktigt är att vi blir bra hörda.
Här sållas agnarna från vetet. I ett bra headset både
hörs och hör du i även de mest krävande miljöer. Detta
har Plantronics förstått för länge sedan och det är den
främsta orsaken till att vårt sortiment ser ut som det gör.

Nya levnadsmönster
Teknikevolutionen har så klart stora effekter på hur vi
människor lever, umgås och kommunicerar och även hur
vi gör våra jobb.
Från att ha gått till våra arbetsplatser för att utföra våra
arbeten ger den nya tekniken oss helt nya möjligheter
och friheter. Vi kan utföra delar av våra sysslor på andra
platser än tidigare. Vi kan undvika bilköerna genom att
välja att åka en annan tid eftersom vi fortfarande kan
kommunicera med arbetskamrater och kunder hemifrån
eller i bilen/bussen/tåget. Vi kanske till och med kan
vara hemma en eller två dagar i veckan och ändå sköta
vårt jobb. Vi kanske därför väljer att bo längre från
storstaden.
Studier visar att vi presterar mer om vi får och känner
denna frihet.

Andra platser
Något som inte ändrat sig är vårt djupt rotade behov av
att kommunicera med andra människor. Frågan är om
det inte till och med har ökat.
Här börjar vi komma nära svaret på varför headset är
just spännande. Det faktum att vi inte bara befinner
oss ”på jobbet” innebär också att vi istället kommer
att befinna oss på andra platser. Ofta platser med en
klart stökigare ljudmiljö än tidigare. Dessutom gör vi
saker medan vi kommunicerar. Bär på en väska eller en
matkasse. Öppnar dörrar, fumlar med tågbiljetten eller
något annat.

Splittrad?
Ännu en faktor som gör headset intressant och
spännande är att vi idag inte bara har en telefon.
Många av oss har en hel mängd med olika apparater
som skall hjälpa oss med kommunikationen. Förutom
mobiltelefonen har många allt jämt en bordstelefon
samtidigt som den datorbaserade kommunikationen ökar
kraftigt med exempelvis Skype, MSN, Microsoft Lync och
andra mjukvarutelefoner.
Dessa tekniska lösningar skapar dock problem. Vad gör
jag om jag t.ex. har ett mobilsamtal och det samtidigt
ringer på Skype eller bordstelefonen? Givetvis vill jag bara
ha ett headset för allt. Detta och många andra tänkbara
scenarier har Plantronics redan identifierat och utvecklat
lösningar för.

Häri ligger svaret på varför headset är en spännande
produkt. Headset hjälper människor till en bättre
vardag och eftersom människor är så olika så är
svaret och lösningen väldigt individuell. Den till
synes enkla produkten blir plötsligt intressant och
spännande.
Headset har utvecklats från att vara ett enkelt
tillbehör till att vara en egen kategori produkter med
tillhörande kompetens. Vi har denna kompetens och
vi delar mer än gärna med oss!

Allt fler behöver ett headset. Inte för att det ”bara” är
ergonomiskt eller skönt utan för att vi helt enkelt inte
klarar att göra det vi måste utan ett headset.
Magnus Ohlin, VD IsiCom AB

När du är på kontoret

3

”Jag vill känna frihet
på kontoret”
Jag vill ha rörelsefrihet
I mitt arbete behöver jag kunna förflytta mig mellan olika platser på kontoret.
Dessutom vill jag alltid ha möjligheten att ta emot ett samtal.
Under mina samtal behöver jag ha händerna fria.
Vilka alternativ har jag?

Jag vill förenkla telefonin
Numera har jag en bordstelefon, mobiltelefon och dator att hålla reda på.
Jag upplever att den nya tekniken är bra, men det är en utmaning att använda
tre olika enheter för telefonsamtal.
Hur kan jag förenkla min telefoni?

Det finns ett svar!
Mobiltelefon, Bordstelefon & SoftPhone
- Har du en eller alla?
Med Plantronics nya Savi W700-serie kan du förena, förenkla och förbättra
telefonin i ditt arbete.
Telefonin har under de senaste åren genomgått en evolution. Första steget var att addera
mobiltelefonen i den professionella telefoniportföljen. Nu har även datorn tillkommit. Detta
gör att många använder två eller tre olika kommunikationsplattformar, som dessutom inte
alltid är integrerade med varandra.

Vi vill förena, förenkla och förbättra telefonin för den här
typen av användare.
Med den utgångspunkten kan Plantronics nu stolt presentera sin kompletta
portfölj av professionella produkter.
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Trådlöst
Till mobil, dator & bordstelefon

Upplev friheten!
Enkel hantering av alla dina
enheter genom ett headset.
» Mobil » Dator » Bordstelefon

Savi W700-serien
Trådlösa DECT-headsets till mobil, dator & bordstelefon
Anslutning

Till bordstelefon, dator och mobil

Bullerdämpning

Bra bullerdämpning

Räckvidd

Upp till 120 meter

Funktioner

Svarsknapp, sekretess, volymjustering

Integrera

Med enkla knapptryckningar kan du
växla mellan -och föra samman de
olika enheterna

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni (kan slås på & av)

Lurlyftare

Svara på -och avsluta samtal på
avstånd (separat tillbehör)

TCO

Certifierad enligt nya TCO
Certified Headset 2

Statusuppdatering Känner av och uppdaterar
automatiskt din status i aktuell
softphone
Konferens
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Anslut upp till tre extra headsets
under pågående samtal

» Se alla modeller av denna serie till höger

*Noise at work är ett europeiskt hälsodirektiv som är framtaget för att skydda arbetares hälsa och hörsel. I detta direktiv finns tydliga
gränsvärden för vilka typer av ljudnivåer en person får utsättas för under en dag. För mer info, se www.osha.europa.eu
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Uppfyller kraven för
”Noise at work”

Lättaste DECT-headsetet
på marknaden!
Uppfyller kraven för
”Noise at work”

Savi W740(M)

Savi W720

Taltid

7 timmar, batteri kan bytas under samtal

Taltid

9 timmar

Bärstil

Huvudbygel, öronkrok, nackbåge

SoundGuard

Skyddar mot ljudspikar och håller allt
ljud under 118 dBA

SoundGuard
Digital

Skyddar mot ljudspikar samt håller den
genomsnittliga ljudnivån under 85 dBA

W740

Standardvariant

W740M

Microsoft-certifierad
TELEJACK
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Uppfyller kraven för
”Noise at work”
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STEREO, MOBIL

Savi W730(M)

Savi W710

Taltid

5 timmar

Taltid

9 timmar

W730

Standardvariant

W730M

Microsoft-certifierad

SoundGuard
Digital

Skyddar mot ljudspikar samt håller den
genomsnittliga ljudnivån under 85 dBA
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Trådlöst
Till bordstelefon

Känn dig fri på
kontoret!
Enkel hantering av
alla dina samtal.

CS500-serien
Trådlösa DECT-headsets till bordstelefon
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Anslutning

Till bordstelefon

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni (kan slås på & av)

Räckvidd

Upp till 120 meter

Konferens

Anslut upp till tre extra headsets
under pågående samtal

Lurlyftare

Svara på -och avsluta samtal på
avstånd

Bullerdämpning

Bra bullerdämpning

TCO

Funktioner

Svarsknapp, sekretess,
volymjustering

Certifierad enligt nya TCO
Certified Headset 2

» Se alla modeller av denna serie till höger

*Noise at work är ett europeiskt hälsodirektiv som är framtaget för att skydda arbetares hälsa och hörsel. I detta direktiv finns tydliga
gränsvärden för vilka typer av ljudnivåer en person får utsättas för under en dag. För mer info, se www.osha.europa.eu

Uppfyller kraven för
”Noise at work”

TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Uppfyller kraven för
”Noise at work”

TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

CS510
Taltid

9 timmar

SoundGuard
Digital

Skyddar mot plötsliga
ljudspikar samt håller
den genomsnittliga
ljudnivån under 85 dBA

CS520
TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

CS540
Taltid

7 timmar

Bärstil

Huvudbygel, öronkrok, nackbåge

SoundGuard

Skyddar mot ljudspikar och håller allt
ljud under 118 dBA

Taltid

9 timmar

SoundGuard
Digital

Skyddar mot plötsliga
ljudspikar samt håller
den genomsnittliga
ljudnivån under 85 dBA

Lättaste DECT-headsetet
på marknaden!
Uppfyller kraven för
”Noise at work”
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Trådbundet
Till mobil, dator & bordstelefon

Första klass!
Bästa trådbundna
headsetet för all telefoni.
» Mobil » Dator » Bordstelefon
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STEREO, MOBIL

Bäst

Anslutning

Kan anslutas till all sorts telefoni, nedre adapterkabel köps separat

Bullerdämpning

Extremt bullerdämpande mikrofon, många justeringsmöjligheter för mikrofonen

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom IP-telefoni

Komfort

Stora mjuka öronkuddar i konstläder, justerbar huvudbygel, rörliga öronkåpor

Design

Lätt och slimmad konstruktion, nedsänkt mikrofonbom för användarens trevnad

JACK

ACK

STATIONÄRT

DECT

MOBILT

MOBILT

PC/DATOR

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

DECT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

STEREO, MOBIL

SupraPlus

STATIONÄRT

STEREO, MOBIL

Bättre

Anslutning

Kan anslutas till all sorts telefoni, 		
nedre adapterkabel köps separat

Bullerdämpning

Hög bullerdämpning

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom 		
IP-telefoni

Komfort

Öronkuddar i konstläder, justerbar
huvudbygel, rörliga öronkåpor

MOBILT

PC/DATOR

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

Entera

STEREO, MOBIL

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

STEREO, MOBIL

Bra

Anslutning

Kan anslutas till all sorts telefoni, 		
nedre adapterkabel köps separat

Bullerdämpning

Medel/hög bullerdämpning

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom 		
IP-telefoni

Komfort

Stora mjuka öronkuddar i skumgummi,
justerbar huvudbygel, rörliga öronkåpor
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Trådlöst
Till dator

Din dators nya kompis!
- En portabel kontorslösning
med ett oslagbart headset.

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Savi W440
Trådlöst DECT-headsets till dator
Anslutning

Till dator

Taltid

7 timmar, batteri kan bytas
under samtal

Räckvidd

Upp till 120 meter

Bullerdämpning

Bra bullerdämpning

Bärstil

Huvudbygel, öronkrok, nackbåge

Funktioner

Svarsknapp, sekretess, 		
volymjustering

SoundGuard

Skyddar mot allt ljud som ligger
över 118 dBA

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni (kan slås på & av)

USB-dongel

Vinklingsbar DECT-dongel
medföljer

Plantronics erbjuder stöd mot nedan Softphone-plattformar. För mer info, se www.isicom.se.
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TM

Voyager Pro UC v.2
Trådlöst Bluetooth-headsets dator & mobil
Anslutning

Bluetooth till mobilen och datorn
(USB-dongel medföljer)

Taltid

6 timmar

Bullerdämpning Dubbla mikrofoner, digital bearbetning, intern
20-bands equalizer, akustisk ekomotverkning
Vindreducering

Skyddande stålkåpa, effektivt GORE ™
material, elektroniskt filter

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom IP-telefoni

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Smart Sensors

Svara genom att ta på dig headsetet, flyttar
automatiskt samtalet till rätt enhet, automatisk
status-uppdatering på din softphone, låser 		
svarsknappen när headsetet inte är på örat

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, sekretess,
röstuppringning, volymjustering, batteristatus
i Iphone, återanslut telefon, MultiPoint på/av,
pausa/spela musik, A2DP för musiklyssning

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus,
ihopparningsstatus, sekretess av/på, maxvolym,
batteristatus, ladda headset, MultiPoint på/av

Res-etui

Medföljande res-etui för headset och USB-dongel
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Savi Go
Trådlöst Bluetooth-headsets dator & mobil
Anslutning

Till dator och mobil (Bluetooth)

Taltid

6 timmar,
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TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Bullerdämåning Bra bullerdämpning
Räckvidd

Upp till 50 meter mot dator,
10 meter mot mobil

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Wideband

Bättre ljudkvalitet genom IP-telefoni

Bärstil

Huvudbygel, öronkrok

USB-dongel

Bluetooth-dongel medföljer

Savi W430
Trådlöst DECT-headsets till dator
Anslutning

Till dator (DECT)

Taltid

5 timmar

Bullerdämåning Bra bullerdämpning
Räckvidd

Upp till 100 meter

Wideband

Bättre ljudkvalitet genom IP-telefoni

USB-dongel

Vinklingsbar DECT-dongel medföljer

Plantronics erbjuder stöd mot nedan Softphone-plattformar. För mer info, se www.isicom.se.
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Trådbundet
Till dator

Bäst i klass!
Gjord för prestanda
- byggd för att hålla.
» Bordstelefon » Mobil » Dator
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Encore Pro + DA45

Bäst

Anslutning

Kan anslutas till all sorts telefoni, nedre adapterkabel köps separat

Bullerdämpning

Extremt bullerdämpande mikrofon, många justeringsmöjligheter för mikrofonen

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom IP-telefoni

Komfort

Stora mjuka öronkuddar i konstläder, justerbar huvudbygel, rörliga öronkåpor

Design

Lätt och slimmad konstruktion, nedsänkt mikrofonbom för användarens trevnad

Plantronics erbjuder stöd mot nedan Softphone-plattformar. För mer info, se www.isicom.se.
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MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Blackwire 435
Anslutning

Bättre

USB-anslutning till dator

Bullerdämpning Bra bullerdämpning
Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni

Bärstil

Öronkrok (mono & stereo), nackbåde
(separat tillbehör)

Ljudkvalitet

Hi-Fi stereoljud, digital bearbetning,
dynamisk Equalizer som anpassar
ljudet efter användning

MOBILT

SoundGuard

Skyddar mot allt ljud som ligger
över 118 dBA

Funktioner

Svarsknapp, sekretessfunktion,
volymjustering

Res-etui

Medföljande res-etui för optimal
portabel lösning

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Blackwire 420
Anslutning

Bättre

USB-anslutning till dator

Bullerdämpning Bra bullerdämpning
Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni

Komfort

Justerbar huvudbygel, mjuka
inkapslande öronkuddar

Ljudkvalitet

Hi-Fi stereoljud, digital bearbetning,
dynamisk Equalizer som anpassar ljudet
efter användning

SoundGuard

Skyddar mot allt ljud som ligger
över 118 dBA

Funktioner

Svarsknapp, sekretessfunktion,
volymjustering

Res-etui

Medföljande res-etui för optimal
portabel lösning

Plantronics erbjuder stöd mot nedan Softphone-plattformar. För mer info, se www.isicom.se.
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SupraPlus USB
Anslutning

Kan anslutas till all sorts telefoni,
USB-adapter medföljer

Bullerdämpning Mycket bra bullerdämpning

MOBILT

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni

SoundGuard

Skyddar mot allt ljud som ligger
över 118 dBA

Funktioner

Svarsknapp, sekretessfunktion,
volymjustering

HW251NDAM

Mono, ljud i ett öra

D261NDAM

Stereo, ljud i båda öronen

PC/DATOR

Bättre

STEREO, MOBIL

Blackwire 610/620
Anslutning

USB-anslutning till dator

Bullerdämpning Bra bullerdämpning

MOBILT

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni

SoundGuard

Skyddar mot allt ljud som ligger
över 118 dBA

Funktioner

Svarsknapp, sekretessfunktion,
volymjustering

Blackwire 610

Mono, ljud i ett öra

Blackwire 620

Stereo, ljud i båda öronen

PC/DATOR

Bra

STEREO, MOBIL

Blackwire 210/220
Anslutning

USB-anslutning till dator

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom
IP-telefoni

SoundGuard

Skyddar mot allt ljud som ligger
över 118 dBA

Funktioner

Svarsknapp, sekretessfunktion,
volymjustering

Blackwire 210

Mono, ljud i ett öra

Blackwire 220

Stereo, ljud i båda öronen

Plantronics erbjuder stöd mot nedan Softphone-plattformar. För mer info, se www.isicom.se.
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Kommunikationshub, konferenshögtalare & högtalartelefon

Gör så att ett
USB-headset
kan hantera allt!
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STEREO, MOBIL

MDA200
Kommunikationshub till mobil, dator & bordstelefon
Anslutning

Dator, mobil eller bordstelefon (två enheter samtidigt)

Integrera

Med enkla knapptryckningar kan du svara på- och avsluta samltal
samt skifta mellan dina två enheter

Funktion

Stödjer Plantronics trådbundna och trådlösa USB-headset

Dator

Kompatibel med telefonprogram från varje större UC leverantör

Bordstelefon

Med lurlyftare kan du svara på- och avsluta samtal på
avstånd med ett trådlös headset

Dator

Ansluts med sladd från MDA200

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet genom IP-telefoni
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Calisto 420

Display

Anslutning

USB-anslutning till datorn

Anslutning

Mikrofon

360 grader täckning,
ideal för 2-6 personer
Kraftfull högtalare
Stödjer bättre ljudkvalitet
genom IP-telefoni

Funktioner

Svarsknapp, sekretessfunktion,
volymjustering, uttag för hörlurar

Res-etui

Res-etui medföljer

PC/DATOR

Högtalartelefon för dator, mobil & telejack

Konferenshögtalare för dator

Wideband

MOBILT

Calisto 800-serien

STEREO, MOBIL

Högtalare

STATIONÄRT

Extra anslutning
Mikrofon
C820(M)
C825(M)
C830(M)
C835(M)

2,4 ” färgdisplay med tydliga knappar,
nummerpresentatör & samtalslista
Ansluts med sladd till dator och/eller
telejack samt Bluetooth till mobilen
Trådbundet/trådlöst headset kan anslutas
Trådlös mikrofon för rörelsefrihet
Mobil & dator
Mobil & dator, inkl. trådlös mikrofon
Mobil, dator & analogt telejack
Mobil, dator & analogt telejack, inkl.
trådlös mikrofon inkluderas

Plantronics erbjuder stöd mot nedan Softphone-plattformar. För mer info, se www.isicom.se.

TM
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Du som arbetar mobilt
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”Jag arbetar
där jag är”
För mig är inte arbetet en plats jag går till,
det är något jag utför.
Jag vill göra mig hörd
Mitt arbete gör att jag ständigt befinner mig på platser där jag måste hantera
störningar som vind, buller och pratande människor.
Hur ska jag kunna arbeta effektivt och mobilt, men samtidigt hålla min
kommunikationskvalitet på topp?

Jag vill känna mig fri
I mitt arbete ställs jag ständigt inför fysiskt utmanande omständigheter.
Mitt bemötande till de som ringer mig påverkas negativt av min arbetsmiljö.
Hur kan jag bättre hantera den stress det innebär att t.e.x. föra ett viktigt
telefonsamtal samtidigt som jag, med bagage i händerna, promenerar genom en
hektisk flygplats?

Det finns ett svar!
Så här ser vardagen ut för väldigt många mobila användare.

Vi tror inte längre att det räcker med ett headset för att
säkerställa en god kommunikation. Det krävs ett riktigt bra
headset. Ett headset från Plantronics.
Med fokus på bra design och enastående ljudkvalitet kan Plantronics nu
stolt presentera sin kompletta portfölj av professionella produkter för
mobiltelefonen.
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Bluetooth
Till mobil

Genialt helt enkelt.
STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

Nu är det inte bara bäst i sin
klass, det är även smartast.

STEREO, MOBIL

Voyager Pro HD

Bäst

Taltid

6 timmar

Bullerdämpning

Dubbla mikrofoner, digital bearbetning, intern 20-bands equalizer,
akustisk ekomotverkning

Vindreducering

Skyddande stålkåpa, effektivt GORE ™ material, elektroniskt filter

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, sekretess, röstuppringning, volymjustering, batteristatus i
Iphone, återanslut telefon, MultiPoint på/av, pausa/spela musik, A2DP för musiklyssning

SmartSensors

Headsetet känner av om det är på örat eller ej. Har du headsetet på örat så hamnar
ljudet där, är det inte på örat så hamnar det i telefonen

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus, ihopparningsstatus, sekretess av/på,
maxvolym, batteristatus, ladda headset, MultiPoint på/av

Till dig som kräver bästa möjliga prestanda och komfort.
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Discovery 975

Bäst

Taltid

5 + 10 timmar (inklusive medföljande res-etui)

Bullerdämpning

Dubbla mikrofoner, digital bearbetning, intern
20-bands equalizer,
akustisk ekomotverkning

Vindreducering

Skårad ventliering som leder bort vinden,
skyddande material, elektroniskt filter

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, sekretess,
röstuppringning, volymjustering, återanslut telefon,
MultiPoint på/av

Res-etui

Display med batteristatus för väska & headset,
inbyggt batteri som ger 2 extra laddningar

TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

DECT

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

Till dig som ställer höga krav på design, prestanda och batteritid.

M1100

Bäst

Taltid

4 timmar

Bullerdämpning

Tre mikrofoner, digital bearbetning, intern 		
20-bands equalizer, akustisk ekomotverkning

Vindreducering

Digital bearbetning & mikrofonplacering

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, sekretess,
röstuppringning, volymjustering, batteristatus
i Iphone, återanslut telefon, MultiPoint på/av

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus,
ihopparningsstatus, sekretess av/på, maxvolym,
batteristatus, ladda headset, MultiPoint på/av

Röststyrning

Answer, ignore, pair mode, am i connected?,
check battery, redial, cancel

TELEJACK

Till dig som vill ha snygg design och toppkvalitet i minsta möjliga format.

M100
Taltid
Bullerdämpning
Vindreducering
MultiPoint
Funktioner
Röstprompter

Bättre
TELEJACK

DECT

6 timmar
Dubbla mikrofoner & digital bearbetning
Digital bearbetning & mikrofonplacering
Använd till två enheter samtidigt
Svarsknapp, återuppringning, sekretess, röstuppringning,
volymjustering, batteristatus i Iphone, återanslut telefon,
MultiPoint på/av
Headset på/av, anslutningsstatus, sekretess av/på,
batteristatus, ladda headset, MultiPoint på/av

Till dig som vill ha ett litet och högpresterande headset.
*Produkterna på den här sidan visas i verklig storlek.
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STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

M155
Taltid

STATIONÄRT

STEREO, MOBIL
TELEJACK

Bättre

DECT

STATIONÄRT

PC/DATOR

M50

5 timmar

STEREO, MOBIL

Bättre

Bullerdämpning Digital bearbetning, ekomotverkning

Taltid

Vindreducering Digital bearbetning

Bullerdämpning Digital bearbetning, ekomotverkning

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Vindreducering Digital bearbetning

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, röstuppringning,
volymjustering, batteristatus i Iphone, MultiPoint på/av,
A2DP för musiklyssning

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning,
röstuppringning, volymjustering,
batteristatus i Iphone,
MultiPoint på/av

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus,
sekretess av/på, batteristatus, ladda
headset, MultiPoint på/av,
A2DP för musiklyssning

Röststyrning

Svara genom att bara säga ”answer” när det ringer

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus, sekretess av/på,
batteristatus, ladda headset, MultiPoint på/av

Multiladdare

Smart laddare som låter dig ladda headset och
mobil samtidigt

MOBILT

PC/DATOR

M20
Taltid

Bra
11 timmar

TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

MultiPoint

Använd till två enheter samtidigt

Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, röstuppringning,
volymjustering, batteristatus i Iphone, MultiPoint på/av

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus, sekretess av/på,
batteristatus, ladda headset, MultiPoint på/av

Taltid

MOBILT

PC/DATOR

ML12

Vindreducering Digital bearbetning

K100

11 timmar

STEREO, MOBIL

Bullerdämpning Digital bearbetning, ekomotverkning

STEREO, MOBIL

Bra

Taltid

7 timmar

Bärstil

Med öronkrok

Funktioner Svarsknapp, återuppringning,
röstuppringning, volymjustering

Bättre
17 timmar

TELEJACK

DECT

STATIONÄRT

Bullerdämpning Dubbla mikrofoner & digital bearbetning
Funktioner

Svarsknapp, återuppringning, sekretess, röstuppringning,
volymjustering, återanslut telefon, FM-sändare på/av,
ställa in FM-frekvens manuellt,
A2DP för musiklyssning

Röstprompter

Headset på/av, anslutningsstatus,
sekretess av/på, batteristatus,
ladda headset, FM av/på,
aktuell FM-frekvens

*Produkterna visas i verklig storlek.
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MOBILT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Trådbundet
Till Iphon, Ipad & Ipod

STATIONÄRT

MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

BackBeat 116

TELEJACK

DECT

Bra

Anslutning

3,5 mm till Iphone, Ipad & Ipod

Funktioner

Svarsknapp, pausa/spela musik

Sladd

1,2 meter lång

STATIONÄRT

BackBeat 216
MOBILT

PC/DATOR

STEREO, MOBIL

Bra

Anslutning

3,5 mm till Iphone, Ipad & Ipod

Funktioner

Svarsknapp, volymjustering, röststyrning
för Iphone, pausa/spela musik

Sladd

1,2 meter lång

*Produkterna visas i verklig storlek.
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TCO Certified Headsets 2
Den ultimata kvalitetsstämpeln!
Plantronics är först ut att certifieras enligt TCO Developments
nya internationella kvalitets- och miljömärkning - TCO Certified
Headsets 2.
TCO Certified Headsets 2 är den andra generationens TCOmärkning för headsets och bygger på den tidigare märkningen
TCO’07 Headsets, men med tuffare krav på minimal miljöpåverkan
och hög hållfasthet.
Nytt för TCO Certified Headsets 2 är också krav på minimal
klimat- och miljöpåverkan under hela produkt-livscykeln samt krav
på socialt ansvarstagande i tillverkningsprocessen. I TCO Certified
Headsets 2 ingår även användbarhetskraven och krav på lågt
SAR-värde som ingår i TCO’07 Headsets.

Strålningsvärden
• Apple Iphone 4

0,930 W/kg

• Siemens SL75

0,5 W/kg

• PLT CS60

0,0006 W/kg

• PLT BT-headset

< 0,028 W/kg.

Källor: www.mobilfakta.se & www.tcodevelopment.se

Här är de krav som ställs på ett TCO-certifierat headset:
Användare

Miljö

Strålning

Energi

Ljudvolym
Hållfasthet
Komfort
Emissioner
och elsäkerhet

Produktion
Användning
Återvinning

SAR-värde
Elektriska fält

EU Directive
2005/32/EC

Det finns mer.
Utöver de produkter som återfinns i broschyren så har
vi även ett brett sortiment med multimedia-headsets
till datorn och till Xbox.
Se nedan ett exempel på vårt senaste Skype-certifierade headset.

.Audio 478 DSP
Anslutning

USB-anslutning till datorn

Wideband

Stödjer bättre ljudkvalitet denom IP-telefoni

Funktioner

Volym, sekretessjustering & svarsknapp

Ljudkvalitet

Kristallklart HD-ljud

Design

Hopfällbart, mikrofonen kan döljas
under huvudbygelm

DSP

Bearbetar ljudet och eliminerar eko

Skype

Optimerad för Skype 4.0 super wideband

IsiCom AB. Distributör för Plantronics kompletta sortiment i Sverige
031 28 95 00

www.isicom.se

www.facebook.com/IsiComAB

