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Bedst til:    
At opleve wideband-lyd 
og praktisk opkaldsstyring 
til Microsoft Office 
Communicator
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Produktspecifikationer    
 SupraPlus Wideband USB

Bæreløsning  Hovedbøjle 

Vægt 49g

Teknologi Støj-dæmpende, QuickCall, USB 

Andre funktioner  Volumenkontrol, opkaldsstyring og lydløs  

Bestillingsoplysninger  
 Varenummer 

SupraPlus Wideband USB til 
Microsoft Office Communicator 78331-02

Opkaldsstyring 
•	 Dette headset kan integreres med Microsoft Office Communicator, 

hvilket giver mulighed for at besvare/afslutte opkald ved at bruge en 
let tilgængelig knap på inline kontrollen. Dette er praktisk og især 
nyttigt, hvis pc’ens pauseskærm er låst – så kan du besvare eller 
afslutte et opkald blot ved at trykke på en knap i stedet for først at 
skulle indtaste din adgangskode for at låse pc’en op.

Nøglefunktioner: 

Plantronics SupraPlus® Wideband USB
til Microsoft Office Communicator

•	Wideband-lyd – mere klare og tydelige samtaler, så du 
kan kommunikere mere effektivt

•	 Opkaldsstyring – integration med Microsoft Office 
Communicator giver dig mulighed for nemt at besvare 
eller afslutte opkald ved et tryk på en knap

•	 Stabilitet – ansatte i både kontorer og kundeservicecentre 
anser SupraPlus for at være det bedste headset i forhold til 
stabilitet og holdbarhed

•	 Optimeret – til Microsoft Office Communicator 2007

S T Ø J R E D U C E R E N D E K O M F O R T U S B

Med SupraPlus Wideband USB headsettet til Office Communicator får du, 
i kraft af wideband-lyden, en meget bedre lydkvalitet og dermed tydeligere 
samtaler. Du kan også aflytte din telefonsvarer helt uforstyrret eller 
deltage i konferenceopkald. 

Da du kan kombinere et telefonopkald med et Unified Communications-
program som f.eks. Instant Messaging eller e-mail, har du altså mulighed 
for at finde en bedre og mere optimal måde at arbejde på.
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