Plantronics
®

SupraPlus Series
>>

SupraPlus szerokopa smowy
zestaw słuchawkowy
>>

SupraPlus
Silver

Regulowany pałąk z podkładką
>>

SupraPlus
Hearing

Wyłączanie mikrofonu
przez podniesienie

Bardziej elastyczny przewód

Mikrofon z funkcją
tłumienia szumów otoczenia

Grupa odbiorców
Uznane i rekomendowane przez
agentów i menagerów pracujących w
wysokiej klasy profesjonalnych
Contact Center i Call Center,
korzystających na co dzień z telefonu
do realizacji swoich zadań.

Uzasadnienie wyboru - SupraPlus
Seria SupraPlus jest złotym standardem wydajności i komfortu dla użytkownika. Największy nacisk w konstrukcji
tej serii słuchawek położono na rozszerzenie pasma przenoszenia audio dające krystalicznie czysty dźwięk.
Ten model zdobył zaufanie przedsiębiorstw na całym świecie i od lat nadal wyznacza standardy trwałych i lekkich
słuchawek przewodowych, przeznaczonych dla profesjonalistów pracujących w CallCenter i ContactCenter.

Preferencje dla Contact Center

Co zapewnia SupraPlus …

Kryteria biznesowe,
niezawodnościowe,
i eksploatacyjne.

• SupraPlus nie tylko spełnia i przewyższa wszystkie
parametry techniczne swego standardu, ale również
swoim stylem
zapewnia
codzienny komfort
by ouri lekkością
existin world-class
professional
swoim użytkownikom.
headsets, but this
• Regulowany, elastyczny wysięgnik mikrofonu pozwala
na indywidualne ustawienie położenia, gwarantujące
uzyskanie najbardziej wyrazistego głosu.

Większa pewność czytelnego przekazu informacji.
Lepsza obsługa klientów.

Czynniki wyboru i preferencje
ze strony telemarketerów.

• Rozszerzone pasmo transmisji dźwięku i eliminacja
szumów zwiększają wyrazistość i wierność przekazu
Informacji. Eliminuje to błędy w zrozumieniu i
konieczność powtarzania Informacji oraz potrzebę
nadmiernej koncentracji rozmówcy.
• Doskonała klarowność dźwięku i większe pasmo
poprawiają zrozumiałość słuchania.
• Technologia szerokopasmowa zasp akająca potrzeby
wszystkich użytkowników.
• SupraPlus – tłumienie szumów otoczenia dzięli
specjalnej konstrukcji mikrofonu.
• Silver - wersja z najwyższą jakością skóry poduszki
nausznej, niosącą duży komfort pracy.

Często zadawane pytania; Czy można używać SupraPlus ze zwykłymi wąskopasmowymi
telefonami ? - TAK, SupraPlus zapewnia świetne osiągi na wszelkiego rodzaju telefonami.
Starsze telefony standardowe, nowsze modele szerolkopasmowe VoIP, komputerowe
aplikacje softphon i nawet telefony komórkowe - wszystkie będą dobrze
współpracowały z SupraPlus. Pyt.: można użyć SupraPlus z systemami VoIP ? - TAK,
standard SupraPlus jest zgodny z wymaganiami TIa920a, więc można mieć pełne
zaufanie i najlepszą jakość dźwięku na analogowe, cyfrowe i systemy IP VoIP.
Pyt.: czy zadziała z aparatem słuchowym? - TAK, specjalna wersja SupraPlus spełnia
wszystkie wymagania standardu eTS 300 381 Dec 1994 (Komisji Europejskiej) przez
działanie aparatów słuchowych, które używają pracują w tym standardzie.

Specyfikacja
produktu
Używanie:
Słuchawki nagłowne
Ciężar:
49g jednouszne),
74g (obuuszne)
Typ mikrofonu Z
redukcją szumów lub
tubą dźwiękową
Pozostałe funkcje
Szybkie wyciszanie

Wydajność tłumienia szumów otoczenia
Plantronics
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Choose your version of SupraPlus
Nazwa produktu

SupraPlus

Model

Part number

monaural Voice-tube

36828-31 / HW251 emea

Binaural Voice-tube

36830-31 / HW261 emea

Wideband headset

SupraPlus Silver wideband

headset

SupraPlus Hearing Aid wideband headset

monaural Noise-cancelling microphone

36832-31 / HW251N emea

Binaural Noise-cancelling microphone

36834-31 / HW261N emea

monaural Voice-tube (Silver)

82310-02 / HW351/a

Binaural Voice-tube (Silver)

82312-02 / HW361/a

monaural Noise-cancelling (Silver) microphone

82311-02 / HW351N/a

Binaural Noise-cancelling (Silver) microphone

82313-02 / HW361N/a

monaural Voice-tube

92614-01 / HW251H

Binaural Voice-tube

92615-01 / HW261H
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