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Wideband headset med Microsoft® Office  
Communicator 2007-opkaldsstyring.

Headset er hjørnestenen i en Unified communication-løsning af høj kvalitet. De kan forbedre 
brugeroplevelsen og den generelle systemydelse markant med forbedret lyd og integreret 
opkaldsstyring. supraPlus Wideband headsettet er optimeret til at kunne levere den bedst 
mulige lydkvalitet og anvendelighed i forhold til din implementering af bl.a. office communicator 
2007 med et fleksibelt og komfortabelt hovedbøjledesign. Dette headset er optimeret til at 
kunne understøtte telefonfunktioner i bl.a. office communicator 2007 direkte fra headsettet.

•	 Pålidelighed. supraPlus Wideband leverer overlegen komfort og pålidelighed – hele 
dagen, hver dag.

•	 SupraPlus	Wideband er baseret på guldstandarden inden for lednings, professionelle 
headset og opdaterer de klassiske supraPlus til de nye standarder for computertelefoni.

•	 Behageligt	letvægtsdesign. Den lette, fleksible ledning og den komfortable hovedbøjle 
såvel som den justerbare, støjreducerende mikrofonarm samarbejder om at levere forbedret 
lydkvalitet og brugeroplevelse.

>> supraPlus  
 Wideband-monoheadset

>> supraPlus  
 Wideband-duoheadset

>> Quick  
 Disconnect-funktion
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Oplev	ægte	wideband

supraPlus Wideband udnytter fordelene ved de nyeste 
VoiP-wideband teknologier. Modellen med forlænget 
mikrofonarm og støjreduktion leveres med nye wideband-
modtagere, der leverer forbedret stemmeklarhed og 
virkelighedstro lyd i hi-fi-kvalitet – hvilket forebygger  
lyttefejl og gentagelser.

SupraPlus®: Nøglefunktioner og fordele

•	 Guldstandarden	inden	for	komfort	og	pålidelighed	 
hele dagen. supraPlus går skridtet videre i forhold til  
det klassiske, lednings professionelle headsets stil  
og funktionalitet.

•	 Forbedret	lydkvalitet	i	modtagerdelen. større 
frekvensrespons i modtagerdelen forbedrer tydeligheden  
ved lytning.

•	 Komfortabelt	letvægtsdesign. Justerbar hovedbøjle, 
ørepuder i skumplast og behageligt t-stykke design 
skaber en stabil, komfortabel pasform.

•	 Fleksibel	mikrofonarm	med	klikstop.	Bliver på plads, 
hvilket sikrer klarere stemmetransmission.

•	 Kompakt,	let,	fleksibelt	ledning. Designet til holdbarhed. 

•	 QuickCall-funktion. Hovedbøjlen kan foldes væk.

•	 Forbedret	mikrofondesign.	Wideband-modellerne 
leveres med en forlænget mikrofonarm, der leverer  
forbedret støjreduktion og eliminering af ekko.

Fleksibel mikrofonarm 
med klikstop

Mindre, lettere 
og mere 

fleksibel ledning

støjreducerende 
mikrofon

UNIK	OG	PRAKTISK	QUICK	
DISCONNECT-FUNKTION,	SÅ	
DU	KAN	BEVÆGE	DIG	VÆK	
FRA	TELEFONEN,	MENS	DU	
BEHOLDER	HEADSETTET	PÅ

Støjreducerende	
Mono

Støjreducerende	
Duo

Vælg	din	SupraPlus	Wideband	model Model Varenummer

Mono 81360-02

Duo 80762-32

Mono 75100-07 + 77559-32 (Da45)

Duo 75101-07 + 77559-32 (Da45)
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