DW-779

Wireless Headset

מערכת ראש אלחוטית לטלפון ולמחשב מדגם DW-779

באמצעות מערכת הראש האלחוטית מדגם  DW-779תיפטרו
מכל הכבלים ותוכלו להשתמש בטלפון בתחושה חדשה של
נוחות וחופש מוחלטים.
♦ ♦תואם לעבודה עם כל סוג של טלפון שולחני ו Soft phone -
♦ ♦טווח פעולה – עד כדי  100מטר
♦ ♦זמן דיבור של עד  8שעות
♦ ♦ 2אפשרויות חבישה
♦ ♦כולל מתג הרמת שפופרת אלקטרוני ( )EHSמובנה
♦ ♦איכות שמע מעולה
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Wireless Headset

DW-779
מאפיינים:
♦טווח פעולה  -עד כדי  100מטרים.
♦איכות שמע מעולה.
♦תהליך סנכרון וצימוד אוטומטי.
♦הסוללה במערכת הראש מאפשרת עד  8שעות שיחה ללא
צורך בטעינה.
♦משך זמן טעינה מלאה – כ  2עד  3שעות.
♦משך זמן המתנה –  50שעות
♦קלת משקל –  2אפשרויות חבישה (קשת מעל הראש,
מסביב לאוזן)
♦מיקרופון מסוג מבטל רעשי סביבה.
♦לחצן השתקה ( )MUTEעל גבי מערכת הראש וגם ביחידת
הבסיס
♦כוללת מערכת הגנה למשתמש מפני עוצמות קול גבוהות
♦על גבי יחידת הבסיס  -נוריות חיווי למצב פעולה ,שיחה ,טעינה.
♦מערכת הראש כוללת בקרת עוצמת שמע עבור שיחות נכנסות,
על מנת להבטיח תמיד שמיעה ברורה של הצד המרוחק.
♦מערכת הראש מאפשרת לכוון את עוצמת הצליל המופק
במיקרופון כדי שתהיו בטוחים שאתם נשמעים בבירור בצד
השני של הקו.
♦אופציה  -אפשרות חיבור למחשב באמצעות כבל מתאם
מסוג USB

♦יחידת הבסיס של מערכת הראש מדגם DW-779
מתפקדת גם כמעמד לטעינת הסוללה המובנת במערכת
הראש .כאשר מערכת הראש מוצבת ביחידת הבסיס,
הסוללה נטענת כך שתהיה מוכנה לשימוש בכל פעם
שתזדקקו לה.
♦בנוסף יחידת הבסיס כוללת גם בורר מערכת
ראש/שפופרת המאפשר מעבר קל בין השימוש
בשפופרת הטלפון לבין השימוש במערכת הראש.
♦מערכת הראש כוללת מתג הרמת שפופרת אלקטרוני
( )EHSאינטגרלי המאפשר לקבל או לנתק את שיחות
הטלפון ללא הצורך להיות סמוכים לשולחן העבודה שלכם
וזאת באמצעות שימוש במתג  On/Offהמוצב על גבי
מערכת הראש.
♦מתג זה תומך בחיבור מערכת הראש האלחוטית לטלפונים
מהדגמים,Avaya, Cisco, Alcatel, Yealink, Polycom :
 Panasonicוזאת באמצעות כבל מתאם הנרכש בנפרד.
♦מתג זה גם תומך בחיבור מערכת הראש האלחוטית
לטלפונים ניידים חכמים מהדגמיםiPhone, Samsung :
 Galaxyוזאת באמצעות כבל מתאם הנרכש בנפרד.

התקן הרמת שפופרת אופציונאלי () DL-570
במקרים שבהם דגם הטלפון אינו נתמך ניתן להשתמש
בהתקן הרמת שפופרת ,התקן זה מותקן תחת שפופרת
הטלפון שלכם ,ביכולתכם לקבל או לנתק את שיחות הטלפון
ללא הצורך להיות סמוכים לשולחן העבודה שלכם.
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