
Microsoft-familien er nu blevet større
Plantronics lancerer nu nedenstående fire headset og har dermed  
markedets største sortiment af Microsoft-certificerede headset:

•	 Savi	W410-M	
•	 Savi	W420-M	
•	 Savi	W710-M	
•	 Savi	W720-M

Dette betyder, at man nu – uanset hvilken bæreløsning og opkobling man 
ønsker – kan få et headset til Unified Communications-applikationerne 
Microsoft® Lync™ og Microsoft® Office Communicator. 

De	fire	headset	fås	som	noget	nyt	
med	en	længere,	tyndere	og	mere	
støjreducerende	mikrofonarm.

Savi W410-M Savi W420-M Savi W710-M Savi W720-M
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Den	første	trådløse		
speakerphone	til	UC

Et	intelligent	trådløst		
headset	til	PC	og	mobil

Headset	med	aftagelig	
USB-ledning	og	Bluetooth

Trådløst	headset	med	
øget	PC-mobilitet

Det	letteste	DECT-	
trådløse	headset

Calisto	P620-M Voyager	Legend	UC-M Blackwire	710-M Savi	W410-M Savi	740-M

•	Bluetooth® mini USB-adapter  
til Plug and Play på PC

•	Enkel opkaldsstyring via  
intuitive funktionsknapper

•	Intelligente retningsbestemte 
mikrofoner

•	Op til 7 timers taletid og  
5 dages standbytid

•	Smart Sensor™-teknologi og Voice 
Commands

•	Headsettet fortæller, hvem der 
ringer

•	3 mikrofoner giver optimeret lyd

•	Elegant bordlader

•	Opladningsetui forlænger tale- 
tiden fra 7 timer op til 21 timer

•	Aftagelig USB-ledning til PC

•	Smart Sensor™-teknologi forenk-
ler håndfri opkald

•	PC-Wideband-lyd giver PC-telefoni 
i høj kvalitet

•	SoundGuard® teknologi beskytter 
mod pludselige opståede høje lyde

•	Voice alerts oplyser dig om taletid, 
volumen mv. 

•	USB-DECT ™-adapter for øget  
PC-mobilitet

•	Digital støjreducering med DSP

•	Knivskarp lydkvalitet med HD 
Voice

•	Mulighed for konferencesamtaler 
med op til fire headsets på én 
gang

•	Fås med rejseetui

•	Letteste DECT-trådløse headset 
på markedet

•	Elegant magnetisk headset-
docking

•	Tre bæreløsninger

•	Konferenceopkald med tre ekstra 
headsets gennem flere opkald

•	Avanceret wideband lyd

•	Kan sættes i sleep mode.

Det	helt	rigtige	headset...	til	den	rigtige	brugerprofil
Uanset hvilket headset du har brug for, og uanset om du ønsker at bruge det sammen med mobiltelefon, bordtelefon, PC eller tablet, 
så har vi det helt rigtige headset til dig. Du kan vælge mellem speakerphones, trådløse headset og ledningsheadset – eller headset, som 
både kan bruges trådløst og med ledning. 

Det er din brugerprofil, der afgør hvilket headset, der er mest optimalt til dig. Bruger du primært dit headset på farten og kun sammen 
med din mobil og tablet, eller bruger du også dit headset på jobbet sammen med din PC eller bordtelefon?

Nedenfor	ses	et	udvalg	af	vores	headset.	Du	kan	se	alle	headset	på	www.ergotel.dk.


