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COMfortel® DECT Headset – ασύρματη ευκολία κίνηση
για τις ενσύρματες συσκευές COMfortel της Auerswald
• Εξαιρετική ποιότητα ήχου χάρη στο Wideband-Audio
• Βέλτιστη κατανόηση στην ομιλία με Noise Cancelling
• Ασφαλής τεχνολογία DECTμε κρυπτογράφηση
• Εύκολη αποδοχή και τερματισμός της κλήσης
απευθείας από το κεφαλόφωνο
• Έλεγχος έντασης, σίγαση μικροφώνου και
προειδοποίηση απόστασης
Το επαγγελματικό COMfortel DECT Headset προσφέρει ασύρματη ελευθερία κατά την πραγματοποίηση κλήσεων, σε
συνδυασμό με την άριστη ποιότητα ήχου. Πάρτε μαζί σας τον συνομιλητή σας εύκολα, καθώς επεκτείνει την ακτίνα
δράσης σας έως και 50 μέτρα. Ο μεγαλος χρόνος ομιλίας και αναμονής της μπαταρίας του, σας διατηρεί σε σύνδεση
απροβλημάτιστα στο ωράριο εργασίας σας, ενώ σε μόλις 3 ώρες η μπαταρία επαναφορτίζεται.

COMfortel® Headset – κανένας συμβιβασμός
στην ποιότητα του ήχου και της ομιλίας
•
•
•
•

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
Μείωση θορύβου έως και 92 %
Εργονομικός σχεδιασμός και μέγιστη άνεση χρήσης
Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε βάση κεφαλής ή
δακτύλιο αυτιού
• Εύκολη μετατροπή με μερικές μόνο κινήσεις
• Ρυθμιζόμενη θέση μικροφώνου και βάσης κεφαλής
Κλήσεις με τα χέρια ελεύθερα – δεν είναι ένα πρακτικό θέμα μόνο στην εργασία, αλλά και σε ιδιώτες. Το COMfortel
Headset διαθέτει εξαιρετική ποιότητα ήχου. Χάρη στο Noise Cancelling φιλτράρεται έως και το 92 % του θορύβου του
περιβάλλοντος. Η ένταση του κεφαλόφωνου ρυθμίζεται απευθείας από τη συσκευή με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Μια εξαιρετικά απλή και έξυπνη λύση π.χ. για τους εργαζόμενους σε ένα Callcenter.

Έξυπνες Τηλεπικοινωνίες

COMfortel® DECT Headset / COMfortel® Headset
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Λειτουργίες

Λειτουργίες

• Προσαρμοζόμενη ισχύς μετάδοσης
• Αποδοχή και τερματισμός κλήσης, ένταση ακουστικού και σίγαση μικροφώνου
απευθείας από το κεφαλόφωνο
• Εξαιρετική ποιότητα ήχου με Wideband-Audio
• Καινοτόμος και εργονομικός σχεδιασμός με μέγιστη άνεση χρήσης
• Δακτύλιοι αυτιού σε διαφορετικά μεγέθη
• Επαγγελματικό κεφαλόφωνο DECT για σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές
COMfortel 2600 / 2600 IP / 3200 / 3500
• Προειδοποίηση απόστασης
• Ρυθμιζόμενη βάση κεφαλής

•
•
•
•

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συστήματος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: DECT 6.0 (1,8 GHz)
• Εμβέλεια: έως 120 μ σε ανοιχτό χώρο, έως 50 μ σε κλειστό χώρο
• Ασφάλεια: CE

Σταθμός βάσης

• Τάση λειτουργίας: με τροφοδοτικό, 230V +/- 10 %, 50Hz
• Ισχύς λειτουργίας: ελάχ. 0,9 W, μεγ. 2 W
• Σύνδεση συστήματος: θύρα DHSG της τηλεφωνικής συσκευής με
αντάπτορα σύνδεσης APS-11
• Εκπομπή: 18 dB +/- 0,5 dB
• Ενδείξεις: 3 LED
• Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 90 χιλ. x 93 χιλ. x 98 χιλ.
• Βάρος: περ. 185 γρ.

Ατομική ρύθμιση έντασης1
Εργονομικός σχεδιασμός με μέγιστη άνεση χρήσης
Ενισχυμένο ακουστικό
Άνετο και ευέλικτο κεφαλόφωνο για σύνδεση σε όλες τις
ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές της σειράς COMfortel
Μείωση θορύβου έως και 92 % (Noise Cancelling)
Ρυθμιζόμενο μικρόφωνο, βάση κεφαλής ή δακτύλιος αυτιού
Εύκολη μετατροπή με μερικές μόνο κινήσεις
Επαγγελματικό κεφαλόφωνο για σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές
COMfortel 600 / 1400 / 1400 IP / 1600 / 2600 / 2600 IP / 3200 / 3500

Συχνότητα λειτουργίας: 200 Hz - 4 kHz
Μείωση θορύβου: 10 dB (Noise Cancelling)
Αντίσταση εισόδου: 150 ± 50 Ohm
Σύνδεση: RJ-11
Βάρος: 18 γρ. με δακτύλιο αυτιού , 41 γρ. με βάση κεφαλής
Ασφάλεια: CE

Περιεχόμενα Συσκευασίας
• Κεφαλόφωνο με καλώδιο σύνδεσης
• Βάση κεφαλής, ρυθμιζόμενη
• Μαξιλαράκι αυτιού
• Δακτύλιος αυτιού, ευλύγιστος
• 2 καλώδια-αντάπτορες, για τη σύνδεση σε ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές
της σειράς COMfortel

Κεφαλόφωνο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τάση λειτουργίας: Μπαταρία ιόντων λιθίου
Συχνότητα λειτουργίας: 200 Hz – 6.5 kHz με φίλτρο NF
Εκπομπή: 14 dB +/- 2 dB
Ενδείξεις: 1 LED
Χρόνος ομιλίας: έως 7 ώρες
Χρόνος αναμονής: έως 60 ώρες.
Χρόνος φόρτισης: περ. 3 ώρες
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 23 χιλ. x 27 χιλ. x 128 χιλ.
Βάρος: περ. 21 γρ. με δακτύλιο αυτιού / περ. 34 γρ. με βάση κεφαλής

Περιεχόμενα Συσκευασίας
•
•
•
•
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Σταθμός βάσης
Κεφαλόφωνο (με μπαταρία)
Τροφοδοτικό
Αντάπτορας σύνδεσης APS-11
Βάση κεφαλής, ρυθμιζόμενη με μαξιλαράκια αυτιού
3 δακτυλίους αυτιού, ευλύγιστους
2 ωτοασπίδες
Οδηγός θέσης σε λειτουργία

Ανάλογα με την τηλεφωνική συσκευή
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