
Vista™ M12 & MX10
Uovertruffen lydkvalitet og akustisk beskyttelse 
til headsets.
Plantronics Vista M12- og MX10-forstærkere
tilfører uovertruffen lydkvalitet og akustisk
beskyttelse til din telefon. 
Udover kompatibilitet med telefoner, der ikke
har mulighed for direkte tilslutning af headset,
har Vista M12 og MX10 en række yderligere
funktioner, der forbedrer lydkvaliteten ved
telefonsamtaler.

Det meste af tiden hører du det, du forventer 
i telefonen eller headsettet - en person, der
taler i normalt toneleje. Men indimellem 
høres også uventede og sommetider 
meget høje lyde. Eksempler på dette er 
netværksinterferens, faxtoner eller en person i
den anden ende, der råber eller blæser i en
fløjte. 

Den indbyggede beskyttelse mod akustisk
chok, som er indbygget i alle Plantronics-
headsets, dæmper denne form for lyde til
under det niveau, hvor de kan beskadige 
hørelsen. Lydene kan dog stadig være 
ubehagelige og meget forstyrrende. Vista M12
& MX10 anvender begge SoundGuard Plus, 
der øjeblikkeligt reducerer lydene til et mere
komfortabelt niveau. 

Call Clarity™ bruger imidlertid en kombination
af teknikker til forbedring af lydkvaliteten, så
telefonsamtaler bliver så tydelige som mulige.
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SoundGuard Plus™

Plantronics SoundGuard Plus-teknologi sikrer,
at høje toner hurtigt reduceres til et behageligt
niveau gennem en avanceret 3-trins-proces,
der beskytter brugeren mod pludselige og 
høje lyde. SoundGuard Plus sikrer også, 
at stemmen forbliver naturlig og uændret, 
så kommunikationen bliver så tydelig som
muligt, f.eks. i et kundeservicecenter eller på
et kontor. 

De angivne tal gælder for en indstilling af volumen på 5 

(middelværdi). Ved regulering af volumen-indstillingen bliver

alle grænseniveauer justeret enten opad eller nedad, så kraftig

støj ved høj volumen gengives med højere lydstyrke end det

ovenfor angivne, mens lydstyrken dæmpes hvis volumen er

lavere. Det samlede justeringsområde for volumen er på 21dB.

Nøglefunktioner og fordele

· Akustisk beskyttelse med anti-chok
· Tydeligere tale 
· Mindre støj på telefonlinier.
· Volumenkontrol og mikrofonafbryder. 
· Konstant output lydstyrke med automatisk

styrkeregulering
· Omstillingstast til headset/håndsæt.
· Kompatibel med alle Plantronics' headset 

til Call Centre og kontorer 
· Kompatibel med de fleste telefonsystemer 
· Batteri 
· To års garanti. 

Yderligere funktioner i MX10:

· Separat volumen-kontrol af modtagersignaler
for telefon og computer 

· Omskifter mellem telefon/computer - med 
visuel statusindikator 

Call Clarity™

Vista M12- og MX10-forstærkerne er også 
udstyret med Plantronics Call Clarity, der 
reducerer telefonstøj via elektronisk 
signalbehandling, så telefonsamtaler bliver så
tydelige som mulige. Ved hjælp af funktionen til
automatisk regulering af lydstyrken, sørger Call
Clarity også for at bevare det lydstyrkeniveau,
brugeren har angivet. Dette sikrer, at alle 
samtaler føres ved et behageligt og konstant 
lydstyrkeniveau, uanset hvad lydstyrken er i den
indkommende samtale. Desuden anvendes nøje
udvalgte frekvenser for at gøre tale så tydelig
som muligt. Vista M12 kan bruges til de fleste  
telefonsystemer. 

MX10 giver endvidere mulighed for at bruge 
det samme headset til både telefon og computer.
Uafhængig kontrol af 2 separate lydkanaler 
giver sammen med en omskifter mulighed 
for at skifte mellem en telefonsamtale og 
computer-lyd. Volumen kan justeres separat 
til hver kanal. MX10 kan endda bruges til 
stemmeoptagelse. 
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Sound InnovationTM – sublim lyd til missioner til månen - såvel som til dagligdagen på denne planet.

I 1969 transmitterede et headset fra Plantronics de historiske første ord fra månen: "One small step for man...". Fra manden på månen til manden
på gaden - Plantronics er nyskabende og førende på markedet for headsets og er specialiseret i at skabe kommunikationsløsninger til mennesker,
der værdsætter friheden af plads og rum. Fra det ydre til det indre, personlige rum - find dit eget rum.

Rumfoto venligst stillet til rådighed af NASA
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