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Fortæl os om udstyr og applikation, så 
giver vi jer den rigtige headsetløsning
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Brugeren benytter kun mobiltelefon

Trådløse headset 

Voyager Legend
•	Taletid: Tal i op til 7 timer før opladning.
•	Smart Sensor™-teknologi forenkler håndfri opkald
•	Headsettet fortæller hvem der ringer
•	25 % mindre end tidligere versioner
•	Streamer musik, podcasts, GPS og meget mere
•	Tre mikrofoner giver optimeret lyd
•	Reduceret vind- og anden baggrundsstøj
•	Magnetisk snap-fit oplader

M1100
•	Taletid: Tal i op til 4 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon: Den du taler med hører 

dig, og ikke støjen omkring dig.
•	Automatisk justering af lydniveau afhængigt af 

støjen omkring dig.
•	CES Innovation Award Honoree 2011

M165
•	Taletid: Tal i op til 7 timer før opladning.
•	DeepSleep™ forlænger headsettets standbytid fra 

11 dage op til 6 måneder
•	2-i-1 opladerkabel: Oplad dit headset og telefon 

samtidigt
•	Besvar opkald ved at sige ”answer”
•	Hør musik, film, internetradio og GPS-anvisninger
•	Multipoint-teknologi: Ét headset til to telefoner

Ledningsheadset 

Med et MO300-kabel kan brugeren benytte ledningsheadset til sin 
mobiltelefon. Læs mere på www.ergotel.dk.

Encore Pro
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Flot, eksklusivt design.
•	Fås også i duo-version med 
  to højttalere (varenr. 78714-02)

•	3 års garanti

•	IF´s “product design award” 2009

Supra Plus
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 
  to højttalere (varenr. 36834-31)

Varenr. 87300-05

Varenr. 84000-26

Varenr. 88120-05 (sort)
Varenr. 88130-05 (hvid)

Varenr. 78712-02 Varenr. 36832-41

Bedst

Bedre

god

Brugeren er primært på kontoret

Brugeren er primært på farten
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Brugeren benytter kun bordtelefon

Varenr. 84691-02 Varenr. 84692-02

Varenr. 86305-02

Varenr. 84693-02

Trådløse headset 

CS510 – mono/CS520 – duo
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
•	Batteri: Tal i op til 9 timer uafbrudt. 
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Teknologi beskytter mod pludseligt opstået 

høje lyde, f.eks. en faxtone.

CS530
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
•	Batteri: Tal i op til 6 timer uafbrudt. 
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Elegant magnetisk headset docking.
•	Headsettet sidder rigtig godt og kan anv-

endes på begge ører.
•	Mulighed for at besvare opkald direkte på 

headsettet.

CS540
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
•	Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt. 
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Både hovedbøjle og ørekrog medfølger 

gratis.

Ledningsheadset

Et adapterkabel er påkrævet mellem bordtelefon og  
ledningsheadset. Læs mere på www.ergotel.dk.

Encore Pro
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 

to højttalere (varenr. 78714-02)
•	3 års garanti
•	IF´s “product design award” 2009

Supra Plus
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 

to højttalere (varenr. 36834-31)

Varenr. 78712-02

Varenr.  
36832-41
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Brugeren benytter kun PC,
f.eks. softphone som Skype, Lync

Ledningsheadset

Blackwire 610
•	Lyd i HD
•	Støjreducerende mikrofon
•	Fås også i duoversion/ 

to højttalere

Blackwire 310
•	Lyd i HD
•	Støjreducerende mikrofon
•	Fås også i duoversion/ 

to højttalere

Blackwire 420
•	Lyd i HD
•	Støjreducerende mikrofon
•	Rejsetaske medfølger gratis
•	Anbefales til musik

MOC-versionen anbefales til Microsoft Office Communicator og Microsoft LYNC.  
Den anden version anbefales til Unified Communication-applikationer fra Cisco, Siemens, Avaya, IBM, etc. 

Varenr. 85618-02
Varenr. 85618-01(MOC)

Varenr. 81964-42
Varenr. 81272-42 (MOC)

Varenr. 82632-05
Varenr. 82633-05 (MOC)

god BEdrE BEdST
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Brugeren benytter kun PC, f.eks.  
softphone som Skype, Lync

Savi 410 mono/420 duo 
•	Længere, tyndere og mere støjreducerende mikro-

fonarm
•	USB-DECT ™-adapter for øget PC-mobilitet
•	Lang rækkevidde – op til 120 meter
•	SoundGuard®-teknologi beskytter mod pludseligt 

opståede høje lyde
•	Digital Signal Processing (DSP) giver mere tydelig og 

klar lyd

Savi 430
•	USB-DECT ™-adapter for øget PC-mobilitet
•	Lang rækkevidde – op til 115 meter fra basen 
•	HD Voice giver knivskarp lydkvalitet
•	DSP-teknologi reducerer støjen digitalt
•	Den støjreducerende mikrofon filtrerer støjen yder-

ligere

Savi 440
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
•	Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt. 
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Ørekrog, nakkebøjle og  

hovedbøjle med- 

følger gratis.

Varenr. 83359-02
Varenr. 83372-02 (MOC)

Varenr. 82396-02
Varenr. 82397-02 (MOC)

Varenr.  
84007-04 
84007-02 (MOC)

Varenr.  
84008-04 
84008-02(MOC)

Trådløst headset

Voyager Legend UC
•	Rækkevidde: 10 meter fra PC.
•	Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt. 
•	Opladningsetui giver 14 timers taletid ekstra
•	Elegant bordlader
•	25 % mindre end tidligere versioner
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Lyd i HD kvalitet.
•	CES2013: Wireless Handset Accessories  

and Computer Accessories

Varenr. 87670-02
Varenr. 87680-02 (MOC)
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Brugeren benytter både bordtelefon, 
PC (softphone) og mobiltelefon

Savi 710 mono/Savi 720 duo
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone) og mo-

biltelefonenmed Savi 710 og Savi 720.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Teknologi beskytter mod pludseligt opstået høje lyde.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Unified  

Communication-applikation, når du har et kald.

Savi 730
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone) og 

mobiltelefonen med Savi 730.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.

Savi 740
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.
•	Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle medfølger gratis. 

Varenr. 83545-12
Varenr. 84003-02 (MOC)

Varenr. 83544-12
Varenr. 84004-02 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)
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Brugeren benytter kun bordtelefon 
og PC (softphone)

Trådløse headset
Et adapterkabel er påkrævet mellem bordtelefon og lednings-
headset, samt et DA40/DA45 mellem PC og headset. 

Læs mere på www.ergotel.dk.

Encore Pro
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 
  to højttalere. Varenr. 78714-02.

•	3 års garanti

•	IF´s “product design award” 2009

Supra Plus
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 
  to højttalere. 
  Varenr. 36834-31

Varenr. 78712-02 Varenr. 36832-41

Trådløse headset

Savi 710 mono/Savi 720 duo
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone)  

og mobiltelefonen med Savi 710 og Savi 720.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon
•	Teknologi beskytter mod pludseligt opstået høje lyde
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din  

Unified Communication-applikation, når du har et kald. 

Savi 730
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone) og  

mobiltelefonen med Savi 730.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.

Savi 740
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.
•	Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle medfølger gratis. 

Varenr. 
83545-12
84003-02 (MOC)

Varenr. 
83544-12
84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)
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Brugeren benytter kun PC (softphone) 
og mobiltelefon

Trådløst headset

Voyager Legend UC
•	Rækkevidde: 10 meter fra PC.
•	Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt. 
•	Opladningsetui giver 14 timers taletid ekstra
•	Elegant bordlader
•	25 % mindre end tidligere versioner
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Lyd i HD kvalitet.
•	CES2013: Wireless Handset Accessories and Com-

puter Accessories

Varenr. 87670-02
Varenr. 87680-02 (MOC)

Brugeren er primært på farten
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Brugeren benytter kun PC (softphone) 
og mobiltelefon

Trådløse headset

Savi 710 mono/Savi 720 duo
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone)  

og mobiltelefonen med Savi 710 og Savi 720.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon
•	Teknologi beskytter mod pludseligt opstået høje lyde
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din  

Unified Communication-applikation, når du har et kald. 

Savi 730
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone) og  

mobiltelefonen med Savi 730.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.

Savi 740
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.
•	Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle medfølger gratis. 

Varenr. 87506-02
Varenr. 87506-01 (MOC)

Varenr. 87505-02
Varenr. 87505-01 (MOC)

Ledningsheadset/
trådløst headset

Blackwire 710 mono/ 
Blackwire 720 duo

•	Aftagelig usb-ledning 
•	Smart Sensor™-teknologi forenkler hånd-

fri opkald
•	Automatisk justering af lydindstilling  

mellem opkald og musikafspilning
•	PC-Wideband-lyd giver PC-telefoni i høj 

kvalitet
•	Teknologi beskytter mod pludseligt op-

ståede høje lyde
•	Voice alerts oplyser dig om taletid,  

volumen mv.
•	Lys på ørepuden viser dine kolleger, at du 

taler
•	Stream musik, podcasts, GPS og meget 

mere
•	CES2013: Blackwire 720 - Headphones

Varenr. 
83545-12
84003-02 (MOC)

Varenr. 
83544-12
84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)

Brugeren er primært på kontoret

Brugeren er primært på kontoret
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Brugeren benytter kun mobil  
og bordtelefon

Trådløse headset

Et adapterkabel er påkrævet mellem bordtelefon og lednings-
headset, samt et MO300-kabel mellem mobil og headset.  
Læs mere på www.ergotel.dk.

Supra Plus
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 

to højttalere (varenr. 36834-31)

Varenr. 78712-02 Varenr. 36832-41

Encore Pro
•	Lyden er i HD.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	God komfort dagen lang.
•	Fås også i duo-version med 

to højttalere. Varenr. 78714-02.
•	3 års garanti
•	IF´s “product design award” 2009

Trådløse headset

Savi 710 mono/Savi 720 duo
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone)  

og mobiltelefonen med Savi 710 og Savi 720.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon
•	Teknologi beskytter mod pludseligt opstået høje lyde
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din  

Unified Communication-applikation, når du har et kald. 

Savi 730
•	Du kan tage kald på både bordtelefon, PC (softphone) og  

mobiltelefonen med Savi 730.
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.

Savi 740
•	Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen. 
•	Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
•	Støjreducerende mikrofon.
•	Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i din Uni-

fied Communication-applikation, når du har et kald.
•	Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle medfølger gratis. 

Varenr. 
83545-12
84003-02 (MOC)

Varenr. 
83544-12
84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)

Brugeren er primært på kontoret

Brugeren er primært på kontoret
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MoC-produkterrørløfter/EHS

For at besvare/afslutte kald direkte på headsettet, skal du have 
en rørløfter tilsluttet. Det vil sige, at du kan tage et kald selvom 
du ikke fysisk sidder ved skrivebordet. Det er en stor fordel at 
kunne besvare og afslutte kald, selv når du står i den anden ende 
af lokalet, i kopirummet mv. Hvis ikke du tilslutter en rørløfter, 
skal kaldet tages/afsluttes på basen eller PC´en.

En rørløfter kan enten være en mekanisk rørløfter (HL10), eller en 
elektronisk løfter (EHS). Det er telefonens mærke og model, som 
afgør variant. 

Læs mere på www.ergotel.dk.

HL10 EHS

Plantronics har et tæt samarbejde med Microsoft® omkring
udvikling af produkter. Flere af Plantronics produkter er derfor 
Microsoft-certificerede produkter.

For at er produkt kan blive certificeret gennemgår det en række 
tests og godkendes af Microsoft til brug med Microsofts  
produkter.

Benytter du en af Microsoft Unified Communication- 
applikationer, anbefaler vi, at du også benytter et MOC-godkendt  
Plantronics produkt.

Hvis du benytter en Unified Communication-applikation fra
andre udbydere, f.eks. Avaya, Cisco eller IBM anbefaler vi, at du
benytter den version af headsettet, som ikke er certificeret. 

Læs mere på www.ergotel.dk.


