
Hvorfor vælge en headset-løsning fra Plantronics?
•	 Enestående	lyd	baseret	på	vores	omfattende	ekspertise	inden	

for	lyd
•	 Et	bredt	udvalg,	herunder	løsninger	optimeret	til	rejsebrug	

(med	ledning	og	trådløse)
•	 Tilslutning	til	flere	enheder
•	 Opkaldsstyring	til	forbedret	anvendelighed
•	 Optimerede	løsninger	til	forskellige	miljøer

Hvad er fordelene ved at bruge et headset til UC?
•	 Produktivitet	(mulighed	for	multi-tasking):

–	 Gør	mere,	når	du	taler	i	telefon:	tag	notater,	del	filer	online,	
frie	hænder

•	 Mobilitet	og	fortrolighed	med	trådløs:
–	 Klip	ledningen	til	skrivebordet	over:	tag	de	filer,	du	har	brug	for,	

eller	find	et	mere	uforstyrret	sted	til	den	vigtige	samtale
•	 Komfort:
	 –	Mindre	smerte	og	belastning

Hvor kan jeg bruge Unified Communications?
Plantronics	har	identificeret	3	mærkbare	områder,	hvor	en	virksomhed	kan	
opnå	fordele	med	UC:

Kontorarbejde
Nøgleovervejelser:
•	 Skrivebordstelefon	sandsynligvis	til	telefoni	ved	siden	af	UC-program	på	pc
•	 Fjern	baggrundsstøj	i	travlt	kontor
•	 Kræver	headsets,	der	leverer	enestående	lyd	–	dag	ind	og	dag	ud

Arbejde på farten
Nøgleovervejelser:
•	 Har	brug	for	løsninger,	der	er	optimeret	til	rejsebrug
•	 Bruges	i	støjfyldte	omgivelser	(café,	lufthavn	osv.)
•	 Bruger	sandsynligvis	softphone	OG	mobiltelefon	til	telefoni

Fjernarbejde (arbejde hjemmefra)
Nøgleovervejelser:
•	 Bruger	sandsynligvis	softphone	OG	mobiltelefon	til	telefoni
•	 Kræver	headsets,	der	leverer	enestående	lyd	–	dag	ind	og	dag	ud
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OPTIMERET TIL UnIFIED cOMMUnIcATIOnS
MIcROSOFT OFFIcE cOMMUnIcATOR
Headsets,	der	er	optimeret	til	Microsoft	Office,	er	blevet	testet	og	
godkendt	af	Microsoft	til	lydkvalitets-	og	opkaldsintegration.

Hvad betyder det for slutbrugeren?
•	 Lydkvalitet – wideband-lyd med et hvilket som helst af de 

certificerede headsets muliggør tydeligere samtaler
•	 Opkaldsstyring – opkaldsstyringsfunktion fra headsettet
•	 Partnerskab – Plantronics sætter stor pris på virksomhedens 

partnerskab med Microsoft og tilbyder en voksende række af 
headsets, der er optimeret til Microsoft Office Communicator.

Kan kunder bruge et Microsoft 
Office-certificeret headset sammen med 
andre softphone- og lydprogrammer?
Ja,	men	headsets,	der	er	optimeret	til	Microsoft	Office	Communicator,	
kan	måske	ikke	levere	visse	opkaldsstyringsfunktioner,	når	de	bruges	
sammen	med	andre	UC-platforme.

Løsninger:	Savi™	Go,	SupraPlus®	Wideband	USB,	Entera™	USB,	
MCD100™,	.Audio™	1100M,	.Audio™	630M	og	.Audio™	615M.	

UnIFIED cOMUnIcATIOnS-PARTnERSKABER
Vores	UC-partnerskaber	betyder	bred	kompatibilitet	og	understøttelse	på	
tværs	af	leverandører,	hvilket	medfører	forbedret	brugeroplevelse,	uanset	
hvilken	hardware	eller	Unified	Communication	platform,	der	bruges.

Optimer dit headset til Unified Communications
Sæt	en	DA45™	USB	Audio	Processor	sammen	med	et	professionelt	
headset	fra	Plantronics	for	at	optimere	til	Unified	Communication	
applikationer.

Dette	giver	fleksibiliteten	fra	Unified	Communication	på	tværs	af	en	række	
andre	softphone-	og	lydapplikationer.

Nutidens	forretningsfolk	synes	om	og	har	behov	for	at	
arbejde	på	fleksible	og	forskellige	måder.	De	har	brug	for	
at	maksimere	samarbejdet	ved	hjælp	af	deres	forskellige	
enheder	–	telefon,	stationær	pc,	bærbar	pc,	mobil	–	til	

daglig	kommunikation	med	kunder,	videokonferencer,	
telefonmøder	osv.	Plantronics	Savi	Office-system	er	
udviklet	til	at	hjælpe	dem	med	at	arbejde	på	denne	måde	
–	det	er	virkelig	næste	generation	af	trådløse	headsets.

DESiGNET	Til	PrOBlEMFri	KOMMUNiKATiON

TCO'07 headset er en global 
mærkningscertificering for headset. 
Den påviser, at Plantronics-produkter 
har gennemgået og bestået uafhængige 
afprøvninger og test på tværs af grupper 
af brugere, producenter, forskere og 
brancheeksperter. 

TCO-godkendte headset opfylder 
følgende kriterier:

✓ Ergonomi  ✓ Stråling
✓ Miljø  ✓ Energi
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TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING
TCO'07 headset er en global mærkningscertificering for headset. 
Den påviser, at Plantronics-produkter har gennemgået og bestået 
uafhængige afprøvninger og test på tværs af grupper af brugere, 
producenter, forskere og brancheeksperter.

TCO-godkendte headset opfylder følgende kriterier:

✓Ergonomi
• Indbygget beskyttelse med akustisk grænse
• Kan nemt tilpasses med fleksible bæreløsninger
• Udskiftelige dele medfører bedre hygiejne

✓Stråling
• Lav SAR-stråling (under 0,04 W/kg)
• Lave elektriske/magnetiske felter

✓Miljø
• ISO 14001-certificeret produktion
• Minimering af miljøfarlige bestanddele

✓Energi
• � Optimeret energiforbrug og -effektivitet

Plantronics' headset har bestået alle test og har flere 
TCO-certificeringer end nogen anden producent af headset.
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Hvad folk siger om headsettet:

“Vidensmedarbejdere	vil	i	stigende	grad	
anvende	flere	kommunikationskanaler,	
og	et	produkt	som	dette	vil	snart	være	
standard	i	stedet	for	en	specialiseret	

kontorudgave.”

community.zdnet.co.uk, september 09

“SaviGo	giver	mobile	medarbejdere	et	
brugervenligt,	trådløst	headset,	der	kan	tilsluttes	

til	pc-	og	mobiltelefonkommunikation.”

Comms Dealer, september 09

“Savi	Office:	headset	til	
fastnettelefon	og	softphone”

	
Décision Achats (Décision-Achat.fr), juli 09

Savi	Office	Konvertibelt Savi	Office	ØrekrogSavi	Go	KonvertibeltVoyager	PrO	UC	Ørekrog



VÆLG DIN 
UC HEADSET 
LØSNING

TRÅDLØS
MED LEDNING – 
LEjLIGHEDSVIS/HjEMMEKONTOR

MED LEDNING – 
PROfESSIONEL/VIRKSOMHEDSBRUGER

HØjTTALERTELEfON USB-TELEfON LYDPROCESSOR

Plantronics Voyager® 510 USB CS60™ USB Savi™ Go Voyager PRO UC Savi™ Office .Audio™ 610 USB / 625 USB .Audio™ 615M / 630M Entera™ USB SupraPlus® Wideband USB EncorePro™ med DA45™ MCD100™ .Audio™ 1100 DA45™

Udviklet til fleksibilitet for brugere 
med mobiltelefoner 

og softphones

Heldagsbrugere, 
der har behov for 

at multi-taske

Til brugere der vil 
forene PC- og 

mobilkommunikation

Til brugere der vil 
forene PC- og 

mobilkommunikation

Til brugere der vil 
forene fastnettelefoner 

og pc applikationer

IP-telefoni og 
stemmegenkendelse

Lejlighedsvise 
headset-brugere 

Hyppige 
telefonbrugere

Telefonbrugere 
hele dagen 

Komfort, stil og 
lydkvalitet uden lige Konferenceopkald Velkendt interface 

telefonrør

USB-interface til 
professionelle headsets 
med ledning (ikke-USB)

Beskrivelse Plantronics Voyager 510 
USB har en plug-and-play 
USB-voice-adapter og 
MultiPoint-teknologi, så du 
kan skifte mellem pc og 
mobiltelefon uden problemer. 
Støjreducerende mikrofon 
og WindSmart™ sikrer 
fremragende lydkvalitet.

Det har aldrig været mere 
nemt og bekvemt at multi-
taske, nu hvor du har begge 
hænder frie til at bruge pc’en, 
mens du taler. Med Plantronics 
CS60-USB kan du vælge 
mellem flere bæreløsninger, 
og headsettet giver dig 
fremragende lydkvalitet og 
trådløs rækkevidde.

Uanset om du er på kontoret 
eller på farten, giver Savi Go 
enestående lydkvalitet og 
fleksibilitet til at tilslutte til din 
pc og din mobilenhed. De 
Bluetooth®-aktiverede Savi Go 
headsets med widebandlyd, der 
gør pc-stemmetransmissioner 
og streaminglyd klarere, har 
en støjreducerende mikrofon 
og ergonomisk designede 
bæreløsninger, som giver 
maksimal komfort og 
produktivitet hele dagen.

Uanset om du er på kontoret eller 
på farten, giver Voyager PRO 
UC enestående lydkvalitet og 
fleksibilitet til at tilslutte til din pc 
og din mobilenhed. De 
Bluetooth®-aktiverede 
Voyager PRO UC headsets 
med widebandlyd, der gør 
pc-stemmetransmissioner 
og streaminglyd klarere, har 
en støjreducerende mikrofon 
og ergonomisk designede 
bæreløsninger, som giver 
maksimal komfort og produktivitet 
hele dagen.

Savi Office er det trådløse 
headsetsystem, der er bygget 
til at forene talekommunikation. 
Dette headset-system tilsluttes 
til både din fastnettelefon 
og pc og giver den 
virksomhedskritiske lydkvalitet, 
der er nødvendig i nutidens 
arbejdsmiljø.

Enestående lydkvalitet med 
inline-kontrol og fleksible 
tilslutningsmuligheder 
– USB-lydkort eller analog.

Leverer komfort og kvalitetslyd 
med komplet wideband-lyd og 
USB-forbedret digital lyd. 
Udstyret med støjreducerende 
mikrofon, justerbar 
mikrofonarm og bløde, 
justerbare ørepuder.

Entera tilbyder et enkelt, 
professionelt headset, der 
er god til prisen. Det fås i en 
monoløsning, der kan bæres 
på et valgfrit øre, eller en 
stereoløsning til blokering af 
baggrundsstøj. Begge leveres 
med en støjreducerende 
mikrofon, der giver klar tale.

Plantronics SupraPlus 
wideband-headsets giver 
overlegen lydforbedret 
taleklarhed, hvilket medfører 
færre fejl, gentagelser og 
lyttetræthed. fås i såvel mono- 
som duodesign.

Det prisvindende EncorePro 
inkorporerer form og funktion, 
så resultatet er et både elegant 
og praktisk letvægtsheadset 
med uovertruffen lydkvalitet, 
komfort og pålidelighed.

Ideel til afholdelse af 
konferenceopkald bl.a. via 
Microsoft Office Communicator 
2007. Den giver 360-graders 
dækning af rummet, så mere 
end én person kan deltage i 
et pc-baseret telefonmøde. 
for at opnå opkaldsklarhed 
inkluderer MCD 100 
akustisk ekkoeliminering, 
støjundertrykkelse og equalizer-
algoritmer indlejret i produktet.

Headsettet .Audio 1100M 
til USB telefoner er 
optimeret til Microsoft Office 
Communicator 2007 til at give 
samme funktionalitet som et 
velkendt telefoninterface til 
virksomhedsbrugere, der går 
over til pc-telefoni.

Plantronics DA55 USB-
lydprocessorer har en 
uovertruffen lydkvalitet til 
IP-softphones. De bevarer 
volumen ved det niveau, 
brugeren har indstillet, og 
fjerner ekko. Tilsammen giver 
alle disse funktioner en flot 
lydkvalitet, der hjælper 
servicemedarbejderne til at 
høre kunderne tydeligere, 
samtidig med at de selv bliver 
hørt tydeligere.

Nøglefunktioner • Nemt at sætte op – ingen 
grund til at indlæse nogen 
Bluetooth®-drivere. 
PerSonoCall™ software giver 
forbedret brugbarhed

• Simpel VoIP løsning – besked 
om opkald og besvar/afslut 
opkald fra headsettet med de 
fleste større softphones

• Altid tilgængelig – når den 
seks timers taletid er 
opbrugt, sikrer en kompakt 
USB-rejseoplader, at du altid 
kan oplade hvor som helst

• Dækker alle dine behov – 
del dette Bluetooth® headset 
uden problemer mellem 
en mobiltelefon og en  
pc/bærbar

• USB-adapter til din PC 
– sikrer enkel installation og 
PC-højttaleren kommer med 
et signal, når der kommer 
indgående opkald

• fremragende lydkvalitet 
– DECT teknologi og 
støjreducerende mikrofon

• frihed til at bevæge dig –  
50 m rækkevidde i et 
almindeligt kontorlandskab 
betyder, at du ikke længere 
behøver at være bundet til 
skrivebordet, når du taler  
i telefon

• Medfølgende PerSonoCall™-
software muliggør fuld 
integration med et bredt 
udsnit af softphones til 
virksomheder 

• Understøttelse af wideband 
lyd på pc-kommunikation

• Bluetooth tilslutter trådløst 
bl.a. til Microsoft Office 
Communicator 2007 og 
din mobiltelefon

• Multifunktionsknap til 
opkaldsstyring med ét tryk: 
Besvar opkald/afslut opkald/
juster volumen og sæt 
telefonen i lydløs tilstand 
med én knap

• I brug-indikator: Knappen 
lyser, når telefonen er i brug

• forlænget mikrofonarm med 
støjreducerende mikrofon 
giver klarere samtaler

• justerbare bæreløsninger 
til brugertilpasset komfort 
og pasform

• Understøttelse af wideband 
lyd på pc-kommunikation

• Bluetooth tilslutter trådløst 
bl.a. til Microsoft Office 
Communicator 2007 og 
din mobiltelefon

• Multifunktionsknap til 
opkaldsstyring med ét tryk: 
Besvar opkald/afslut opkald/
juster volumen og sæt 
telefonen i lydløs tilstand 
med én knap

• I brug-indikator: Knappen 
lyser, når telefonen er i brug

• forlænget mikrofonarm med 
støjreducerende mikrofon 
giver klarere samtaler

• Komfortabel bærestil med 
ørekrog

• Arbejd på en smartere måde 
med kommunikation og 
samarbejde i realtid på din pc 
og fastnettelefon

• Uovertruffen fleksibilitet, let at 
bruge, modulært design og 
understøttelse på tværs 
af platforme

• Giver virksomhedskritisk 
lydkvalitet, uanset om det er på 
en fastnettelefon eller en pc, 
med en støjreducerende 
mikrofon, der filtrerer 
distraherende baggrundsstøj

• Wideband understøttelse til 
pc-lyd giver livagtig lydkvalitet 
og forbedrer samtaleklarheden

• flere bæreløsninger til personlig 
stil og komfort

• Enkel plug-and-play oplevelse 
minimerer implementeringsrisici

• Støjreducerende mikrofon 
giver mere klar 
talegenkendelse

• fleksible 
tilslutningsmuligheder: 
USB-lydkort eller brug de 
3,5 mm guldbelagte stik. 
Uanset hvilken metode du 
vælger, er opsætningen ligetil

• Let og fleksibel hovedbøjle 
giver optimal komfort hele 
dagen

• Den udtrækkelige og 
justerbare QuickAdjust™- 
mikrofonarm sikrer den 
bedst mulige placering 
af mikrofonen

• Stereolyd med fuldt 
frekvensområde 
intensiverer lydoplevelsen 
(kun .Audio 625)

• .Audio 615M – monodesign/.
Audio 630M duo

• Komplet wideband-lyd

• USB-forbedret digital 
lydkvalitet

• Støjreducerende mikrofon

• justerbar mikrofonarm

• Designet, så det er hurtigt at 
tage af og på

• Støjreducerende mikrofon 
giver mere nøjagtig 
talegenkendelse og 
samtaleklarhed

• Vælg monoløsningen for 
lettere samtale med kolleger 
eller duoløsning til blokering 
af baggrundsstøj

• Understøttelse af wideband-
lyd i pc-kommunikation

• Komfortabel og let – 
forbedrer medarbejderens 
velvære

• Wideband-lyd til mere 
naturlig lyd

• Den bedste lydkvalitet sikrer 
kvalitetskommunikation

• forbedret støjreduktion giver 
reduceret baggrundsstøj

• Komfortabelt design selv for 
intensive heldagsbrugere

• Vælg monoløsningen for 
lettere samtale med kolleger 
eller duoløsningen til 
blokering af baggrundsstøj

• forbedret støjreducering og 
wideband-lyd giver dig 
klarere samtaler med dine 
kunder

• Markant og unikt design 
giver høj ydeevne og et 
elegant udseende

• Headsettet kan justeres i syv 
akser, så du kan finde den 
mest behagelige placering

• Vælg monoløsningen for 
lettere samtale med kolleger 
eller duoløsning til blokering 
af baggrundsstøj

• Klar til VoIP, så din 
investering er sikret ved 
fremtidige opgraderinger af 
dit telefonsystem

• Strømforsyning gennem 
USB-forbindelsen

• 3,5 mm stereo-stik til 
eksterne højttalere og 
hovedtelefoner

• Illuminerede kontrolfunktioner 
til aktivering/deaktivering af 
lydløs (mute) tilstand og 
volumenkontrol

• Integreret mikrofon og 
højttaler – 360° dækning af 
rummet med lyd i fuld 
dupleks, ekkoeliminering og 
støjundertrykkelse

• Kompakt størrelse: 3,75”B x 
1,25”H x 4,5”D

• Understøttelse af wideband-
lyd på pc-kommunikation

• Styring med ét tryk: 
Integrerede knapper til 
besvar/afslut samtale, lydløs 
(mute) tilstand og 
højttaleraktivering

• Støjreducerende mikrofon 
giver mere nøjagtig 
talegenkendelse og 
samtaleklarhed

• Tast til aktivering af 
højttalertelefon: 
Lydfunktionerne vil blive 
overført til computerens 
højttalere og mikrofon

• Komfortabelt ergonomisk 
design: Inkluderer 
skærmholder til let 
opbevaring på skrivebordet 
og taske til transport

• Bevarer volumen – ved det 
niveau brugeren har valgt, 
uanset volumen på det 
indkommende opkald

• Reducering af udgående støj 
– forbedrer ydeevnen på alle 
Plantronics-headsets ved at 
mindske den baggrundsstøj, 
som den der ringer op kan 
høre

• Reducering af indkommende 
støj – mindsker indkommende 
støj, og gør det behageligere 
for medarbejderne at lytte

• Ekkoundertrykkelse – til 
forbedret kvalitet af VoIP-
samtaler

Produktoplysninger

Wideband ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Opkaldsstyring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗

Hifi stereo ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ (kun .Audio 625 USB) ✓ (kun .Audio 630m) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Andre funktioner Multipoint, volumenkontrol, lydløs 
(mute), besvar/afslut opkald

PerSonoCall, volumenkontrol, lydløs 
(mute), besvar/afslut opkald

Integration med pc & mobiltelefon, 
volumenkontrol, lydløs, 

besvar/afslut opkald

Integration med pc & mobiltelefon, 
volumenkontrol, lydløs (mute), 

besvar/afslut opkald

Integration med pc & fatsnettelefon, 
volumenkontrol, lydløs (mute), 

besvar/afslut opkald
Volumenkontrol, Lydløs (mute) Volumenkontrol, Lydløs (mute) – Volumenkontrol, Lydløs (mute) Volumenkontrol, Lydløs (mute) Volumenkontrol, Lydløs (mute) 

Volumenkontrol, lydløs (mute), 
besvar/afslut opkald

Volumenkontrol, lydløs (mute), 
besvar/afslut opkald

Bæreløsning Ørekrog Konvertibelt Konvertibelt Ørekrog Ørekrog / Konvertibelt Hovedbøjle Hovedbøjle Mono / Duo Mono / Duo Mono / Duo – – –

Varenummer og EAN-koder

– – 38635-02 38659-02
82204-03 (Ørekrog)

82203-03 (Konvertibelt)
– – 80298-01 (Mono) 80299-01 (Duo)

81272-03 (Mono)
79930-03 (Duo)

81360-02 (Mono)
80762-32 (Duo)

– 81402-01 57700-01 –

– – 5033588030553 5033588031178
5033588031352 (Ørekrog)

5033588031291 (Konvertibelt)
– – 1 72297 29320 1 72297 29313

5033588030539 (Mono)
5033588030515 (Duo)

5033588030355 (Mono)
5033588029731 (Duo)

– 0 17229 130036 17229129818 –

72270-145 36947-12 38658-02 38667-02
79957-03 (Ørekrog)

79956-03 (Konvertibelt)
38649-01 37865-01 – –

81964-03 (Mono)
81965-03 (Duo)

75100-07 + 77559-32 (DA45) (Mono)
75101-07 + 77559-32 (DA45) (Duo)

78712-02 + 77559-32 (DA45) (Mon)
78714-02 + 77559-32 (DA45) (Duo)

82136-01 – 77559-32

5033588023838 5033588017592 5033588031154 5033588031192
5033588030058 (Ørekrog)

5033588030003 (Konvertibelt)
5033588030379 5033588027577 – –

5033588030812 (Mono)
5033588030843 (Duo)

5033588025429 (DA45) (Mono)
5033588025382 (DA45) (Duo)

5033588029137 (DA45) (Mon)
5033588029298 (DA45) (Duo)

0 17229 130982 – 5033588028154

VInDER
Vinder af Microsoft 
Worldwide Partner 
Conference 
Awards 2009
OEM	Hardware	Solutions,	
Device	Manufacturing
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