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Brugeren benytter kun mobiltelefon

Ledningsheadset
Brugeren er primært på kontoret

Et adapterkabel er påkrævet mellem mobiltelefon og ledningsheadset. Læs mere på www.ergotel.dk.
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Encore Pro HW710
• Lyd i HD-kvalitet.
• Støjreducerende mikrofon.
• Mikrofonarm kan forlænges.
• Quick Disconnect-funktion giver 

større fleksibilitet.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 78714-102)
• 3 års garanti.

Entera HW111N/A 
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik
• Komfortabelt letvægtsdesign
• Smart justerbar mikrofonarm med 

støjreduktion.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 79181-03).
• Fås også i en USB-version.

Encore Pro HW530
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik.
• Nyeste støjreducerende teknologi.
• Vejer kun 26 gram.
• Teknologi beskytter mod  høje lyde.
• Nemt at indstille mikrofonens 

position.
• Fås også i en USB-version.

Encore Pro HW540
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik.
• Støjreducerende mikrofon.
• Tre bæreløsninger giver stor 

fleksibilitet.
• Teknologi beskytter mod  høje lyde.
• Nemt at indstille mikrofonens 

position.
• Fås også i en USB-version.

Varenr. 78712-102Varenr. 79180-03 Varenr. 201500-02 Varenr. 88828-02



Brugeren benytter kun mobiltelefon
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Varenr. 204446-02
Varenr. 20446-01 (MOC)

Varenr. 204440-02
Varenr. 204440-01 (MOC)

Ledningsheadset
Brugeren er primært på kontoret

Blackwire C315.1 mono/C325.1 duo
• Skift nemt mellem mobil og PC.
• Lyd i HD-kvalitet.
• Ørepuder i kunstlæder.
• Plug-and-play USB-tilslutning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Brugervenligt og holdbart
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Intuitive kontroltaster.
• Headset kan foldes fladt og nemt transporteres i det 

medfølgende etui

Ledningsheadset/trådløst headset
Brugeren er primært på kontoret

Varenr. 87506-02
Varenr. 87506-01 (MOC)

Varenr. 87505-02
Varenr. 87505-01 (MOC)

Blackwire C710 mono/C720 duo
• Aftagelig usb-ledning.
• Smart Sensor-teknologi forenkler håndfri opkald.
• Automatisk justering af lydindstilling. mellem opkald

og musikafspilning.
• PC-Wideband-lyd giver PC-telefoni i høj kvalitet.
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Voice alerts oplyser dig om taletid, volumen mv.
• Lys på ørepuden viser dine kolleger, at du taler.
• Stream musik, podcasts, GPS og meget mere.



Brugeren benytter kun mobiltelefon

Trådløse headset
Brugeren er primært på farten

Med etui
Varenr. 89880-05 Varenr. 201010-15 Varenr. 203621-05

Uden etui)
Varenr. 87300-05
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Voyager Legend
• Smart Sensor-teknologi forenkler

håndfri opkald.
• Headsettet fortæller hvem der ringer.
• Streamer musik, podcasts, GPS og

meget mere.
• Tre mikrofoner giver optimeret lyd.
• Reduceret vind- og anden

baggrundsstøj.
• Fås med og uden ladeetui.

Voyager Edge
• Tal i op til 16 timer med opladet etui.
• Smart Sensor-teknologi forenkler

håndfri opkald.
• Headsettet fortæller hvem der ringer.
• Streamer musik, podcasts, GPS og

meget mere.
• Tre mikrofoner giver optimeret lyd.
• Reduceret vind- og anden

baggrundsstøj.
• NFC-parring.

Explorer 500
• Tal i op til 7 timer før opladning.
• GSMA-certificeret HD-voice
• Smart USB-oplader/opbevaringsstrop
• DeepSleep-teknologi forlænger

headsettets standbytid op til 6 mdr.
• Streamer musik, podcasts, GPS og

meget mere.
• Stemmekontrol til Siri, Google Now og 

Cortana

Voyager Focus UC
• Aktiv støjreducering (ANC).
• Fantastisk lydkvalitet.
• Voice alert advarer dig, hvis du taler, 

mens mute er aktiveret.
• Smart Sensor-teknologi forenkler 

håndfri opkald.
• Mikrofonarm kan bæres på begge sider.
• Polstret hovedbøjle og bløde ørepuder.
• Fås med og uden bordlader

Med bordlader Uden bordlader
Varenr. 202652-01 Varenr. 202652-03



Brugeren benytter kun bordtelefon

Ledningsheadset

Et adapterkabel er påkrævet mellem bordtelefon og ledningsheadset. Læs mere på www.ergotel.dk.
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Encore Pro HW710
• Lyd i HD-kvalitet.
• Støjreducerende mikrofon.
• Mikrofonarm kan forlænges.
• Quick Disconnect-funktion giver 

større fleksibilitet.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 78714-102)
• 3 års garanti.

Entera HW111N/A 
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik
• Komfortabelt letvægtsdesign
• Smart justerbar mikrofonarm med 

støjreduktion.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 79181-03).
• Fås også i en USB-version.

Encore Pro HW530
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik.
• Nyeste støjreducerende teknologi.
• Vejer kun 26 gram.
• Teknologi beskytter mod  høje lyde.
• Nemt at indstille mikrofonens 

position.
• Fås også i en USB-version.

Encore Pro HW540
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik.
• Støjreducerende mikrofon.
• Tre bæreløsninger giver stor 

fleksibilitet.
• Teknologi beskytter mod  høje lyde.
• Nemt at indstille mikrofonens 

position.
• Fås også i en USB-version.

Varenr. 78712-102Varenr. 79180-03 Varenr. 201500-02 Varenr. 88828-02



Brugeren benytter kun bordtelefon

Trådløse headset
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CS540
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt.
• Støjreducerende mikrofon.
• Både hovedbøjle og ørekrog medfølger gratis.

CS530
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 6 timer uafbrudt.
• Støjreducerende mikrofon.
• Elegant magnetisk headset docking.
• Headsettet sidder rigtig godt og kan anvendes

på begge ører.

CS510 (mono)/CS520 (duo) 
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer uafbrudt.
• Støjreducerende mikrofon.
• SoundGuard-teknologi beskytter mod pludselige 

høje lyde.

Varenr. 84691-02 Varenr. 84692-02 Varenr. 86305-02 Varenr. 84693-02



Brugeren benytter kun PC
(f.eks. softphone som Skype for Business)

Ledningsheadset
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Blackwire C310 mono/C320 duo
• Lyd i HD-kvalitet.
• Plug-and-play USB-tilslutning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Automatisk justering af lydindstillinger.
• Brugervenligt og holdbart
• SoundGuard-teknologi beskytter mod pludselige høje

lyde.
• Intuitive kontroltaster.

Varenr. 85618-02 
Varenr. 85618-01 (MOC)

Varenr. 85619-02
Varenr. 85619-01 (MOC)

Blackwire C510 mono/C520 duo
• Lyd i HD-kvalitet.
• Støjreducerende mikrofon.
• Smart Sensor-teknologi.
• SoundGuard-teknologi beskytter mod pludselige

høje lyde.
• Voice alerts.
• Intuitive kontroltaster.
• Opbevaringsetui medfølger gratis

Varenr. 88860-01
Varenr. 88860-02 (MOC)

Varenr. 88861-01
Varenr. 88861-02 (MOC)



Brugeren benytter kun PC
(f.eks. softphone som Skype for Business)

Ledningsheadset
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Blackwire C435
• Ideelt til multimedie-applikationer, web og videokonference
• Udviklet til Unified Communications
• Ledningsheadset med USB-tilslutning
• Bæres som enten mono eller duo (én eller to højttalere)
• Mikrofonen reducerer baggrundsstøj
• Wideband-teknologi giver tydeligere lyd
• Smart rejseetui medfølger

Varenr. 85800-05
Varenr. 85801-05 (MOC)

Varenr. 202580-01
Varenr. 202581-01 (MOC)

Blackwire C725, ANC
• Aktiv støjreducering (Active Noice Canceling)
• Hi-fi-stereo
• Støjreducerende mikrofon.
• Smart Sensor-teknologi.
• SoundGuard-teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Voice alerts.
• Opbevaringsetui medfølger gratis



Brugeren benytter kun PC
(f.eks. softphone som Skype for Business)
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Trådløse headset

Savi W410 mono/W420 duo
• Længere, tyndere og mere støjreducerende

mikrofonarm.
• USB-DECT™-adapter for øget PC-mobilitet.
• Lang rækkevidde – op til 120 meter.
• SoundGuard-teknologi beskytter mod pludselige 

høje lyde.
• Digital Signal Processing (DSP) giver mere

tydelig og klar lyd.

Varenr. 84007-04
Varenr. 84007-02 (MOC)

Varenr. 84008-04
Varenr. 84008-02(MOC)

Savi W430
• USB-DECT ™-adapter for øget PC-mobilitet.
• Lang rækkevidde – op til 115 meter fra basen.
• HD Voice giver knivskarp lydkvalitet.
• DSP-teknologi reducerer støjen digitalt.
• Den støjreducerende mikrofon filtrerer støjen

yderligere.

Varenr. 82396-02
Varenr. 82397-02 (MOC)

Savi W440/W445
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt.
• Støjreducerende mikrofon.
• Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle

medfølger gratis.
• Savi 445 giver med 

sit deluxe opladerkit med 
ekstra batteri ubegrænset taletid.

Varenr. 83359-02
Varenr. 83372-02 (MOC)

Varenr. 83359-12
Varenr. 83372-12 (MOC)

Savi445Savi440



Brugeren benytter kun PC
(f.eks. softphone som Skype for Business)
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Trådløse headset

Voyager Legend UC
• Rækkevidde: 10 meter fra PC.
• Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt.
• Opladningsetui giver 14 timers taletid ekstra.
• Elegant bordlader.
• Støjreducerende mikrofon.
• Lyd i HD-kvalitet.
• Smart Sensort-teknologi forenkler håndfri opkald.

Voyager Edge UC
• Rækkevidde: 10 meter fra PC.
• Batteri: Tal i op til 6 timer uafbrudt.
• Opladningsetui giver 10 timers taletid ekstra.
• Støjreducerende mikrofon.
• Lyd i HD-kvalitet.
• NFC-parring.
• Smart Sensort-teknologi forenkler håndfri opkald.

Varenr. 87670-02
Varenr. 87680-02 (MOC)

Varenr. 202310-02
Varenr. 202320-02 (MOC)

Voyager Focus UC
• Aktiv støjreducering (ANC).
• Fantastisk lydkvalitet.
• Voice alert advarer dig, hvis du taler, mens mute

er aktiveret.
• Smart Sensor-teknologi forenkler håndfri opkald.
• Mikrofonarm kan bæres på begge sider.
• Polstret hovedbøjle og bløde ørepuder.
• Fås med og uden bordlader.

Med bordlader Uden bordlader
Varenr. 202652-01 Varenr. 202652-03
Varenr. 202652-02 (MOC) Varenr. 202652-04 (MOC)



Brugeren benytter både bordtelefon,
PC (softphone) og mobiltelefon
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Savi W710 mono/W720 duo
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i

din Unified Communication-applikation,når du har
et kald.

Savi W730
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

Savi W740/W745
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

• Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle
medfølger gratis.

• Savi 745 giver med 
sit deluxe opladerkit med 
ekstra batteri ubegrænset taletid.

Varenr. 83545-12
Varenr. 84003-02 (MOC)

Varenr. 83544-12
Varenr. 84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)

Trådløse headset
Brugeren er primært på kontoret

Varenr. 86507-12
Varenr. 86507-22 (MOC)

Savi740 Savi745



Brugeren benytter både
bordtelefon og PC (softphone)
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Ledningsheadset

Et adapterkabel er påkrævet mellem bordtelefon og ledningsheadset samt et DA70/DA80 mellem PC og headset. Læs mere på www.ergotel.dk.

Varenr. 78712-102Varenr. 79180-03

Encore Pro HW710
• Lyd i HD-kvalitet.
• Støjreducerende mikrofon.
• Mikrofonarm kan forlænges.
• Quick Disconnect-funktion giver 

større fleksibilitet.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 78714-102)
• 3 års garanti.

Entera HW111N/A 
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik
• Komfortabelt letvægtsdesign
• Smart justerbar mikrofonarm med 

støjreduktion.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 79181-03).
• Fås også i en USB-version.

Varenr. 201500-02

Encore Pro HW530
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik.
• Nyeste støjreducerende teknologi.
• Vejer kun 26 gram.
• Teknologi beskytter mod  høje lyde.
• Nemt at indstille mikrofonens 

position.
• Fås også i en USB-version.

Encore Pro HW540
• Lyd i HD-kvalitet.
• Quick disconnect-stik.
• Støjreducerende mikrofon.
• Tre bæreløsninger giver stor 

fleksibilitet.
• Teknologi beskytter mod  høje lyde.
• Nemt at indstille mikrofonens 

position.
• Fås også i en USB-version.

Varenr. 88828-02



Savi W710 mono/W720 duo
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i

din Unified Communication-applikation,når du har 
et kald.

Savi W730
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

Savi W740/W745
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

• Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle
medfølger gratis.

• Savi 745 giver med 
sit deluxe opladerkit med 
ekstra batteri ubegrænset taletid.

Varenr. 83545-12
Varenr. 84003-02 (MOC)

Varenr. 83544-12
Varenr. 84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)
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Trådløse headset

Varenr. 86507-12
Varenr. 86507-22 (MOC)

Savi740 Savi745

Brugeren benytter både
bordtelefon og PC (softphone)



Brugeren benytter både PC 
(softphone) og mobiltelefon
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Varenr. 204446-02
Varenr. 20446-01 (MOC)

Varenr. 204440-02
Varenr. 204440-01 (MOC)

Ledningsheadset
Brugeren er primært på kontoret

Blackwire C315.1 mono/C325.1 duo
• Skift nemt mellem mobil og PC.
• Lyd i HD-kvalitet.
• Ørepuder i kunstlæder.
• Plug-and-play USB-tilslutning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Brugervenligt og holdbart
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Intuitive kontroltaster.
• Headset kan foldes fladt og nemt transporteres i det 

medfølgende etui

Ledningsheadset/trådløst headset
Brugeren er primært på kontoret

Varenr. 87506-02
Varenr. 87506-01 (MOC)

Varenr. 87505-02
Varenr. 87505-01 (MOC)

Blackwire C710 mono/C720 duo
• Aftagelig usb-ledning.
• Smart Sensor-teknologi forenkler håndfri opkald.
• Automatisk justering af lydindstilling. mellem opkald

og musikafspilning.
• PC-Wideband-lyd giver PC-telefoni i høj kvalitet.
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Voice alerts oplyser dig om taletid, volumen mv.
• Lys på ørepuden viser dine kolleger, at du taler.
• Stream musik, podcasts, GPS og meget mere.



Brugeren benytter både PC
(softphone) og mobiltelefon
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Trådløse headset
Brugeren er primært på kontoret

Voyager Legend UC
• Rækkevidde: 10 meter fra PC.
• Batteri: Tal i op til 7 timer uafbrudt.
• Opladningsetui giver 14 timers taletid ekstra.
• Elegant bordlader.
• Støjreducerende mikrofon.
• Lyd i HD-kvalitet.
• Smart Sensort-teknologi forenkler håndfri opkald.

Voyager Edge UC
• Rækkevidde: 10 meter fra PC.
• Batteri: Tal i op til 6 timer uafbrudt.
• Opladningsetui giver 10 timers taletid ekstra.
• Støjreducerende mikrofon.
• Lyd i HD-kvalitet.
• NFC-parring.
• Smart Sensort-teknologi forenkler håndfri opkald.

Varenr. 87670-02
Varenr. 87680-02 (MOC)

Varenr. 202310-02
Varenr. 202320-02 (MOC)

Voyager Focus UC
• Aktiv støjreducering (ANC).
• Fantastisk lydkvalitet.
• Voice alert advarer dig, hvis du taler, mens mute

er aktiveret.
• Smart Sensor-teknologi forenkler håndfri opkald.
• Mikrofonarm kan bæres på begge sider.
• Polstret hovedbøjle og bløde ørepuder.

Med bordlader Uden bordlader
Varenr. 202652-01 Varenr. 202652-03
Varenr. 202652-02 (MOC) Varenr. 202652-04 (MOC)



Savi W710 mono/W720 duo
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon .
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i

din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

Savi W730
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i

din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

Savi W740/W745
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

• Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle
medfølger gratis.

• Savi 745 giver med 
sit deluxe opladerkit med 
ekstra batteri ubegrænset taletid.

Varenr. 83545-12
Varenr. 84003-02 (MOC)

Varenr. 83544-12
Varenr. 84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)
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Trådløse headset
Brugeren er primært på kontoret

Varenr. 86507-12
Varenr. 86507-22 (MOC)

Savi740 Savi745

Brugeren benytter både PC 
(softphone) og mobiltelefon



Brugeren benytter både
mobiltelefon og bordtelefon
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Supra Plus HW251N
• Lyd i HD-kvalitet.
• Støjreducerende mikrofon.
• God komfort dagen lang.
• Fås også i duo-version med to højttalere

(varenr. 36834-41)

Varenr. 78712-102Varenr. 36832-41

Encore Pro HW710
• Lyd i HD-kvalitet.
• Støjreducerende mikrofon.
• Mikrofonarm kan forlænges.
• Quick Disconnect-funktion giver større 

fleksibilitet.
• Fås også i duo-version med to 

højttalere (varenr. 78714-102)
• 3 års garanti.

Et adapterkabel er påkrævet mellem bordtelefon og ledningsheadset, samt et MO300-kabel mellem mobil
og headset. Læs mere på www.ergotel.dk.

Ledningsheadset
Brugeren er primært på kontoret

Voyager Legend CS
• Smart Sensor-teknologi og Voice Commands forenkler 

håndfri opkald.
• Tre mikrofoner med DSP giver optimeret lyd.
• Teknologi beskytter mod pludselig høje lyde.
• Op til 7 timers taletid og 11 dages standby.
• Ved indgående mobilopkald får man besked om hvem, 

der ringer (PBAP).
• Integreret A2DP til streaming af musik, podcasts, m.m.

Trådløst headset
Brugeren er primært på kontoret

Varenr. 88863-02



Brugeren benytter både
mobiltelefon og bordtelefon

Savi 710 mono/Savi 720 duo
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Teknologi beskytter mod pludselige høje lyde.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk i

din Unified Communication-applikation,når du har 
et kald.

Savi 730
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 6 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

Savi 740/745
• Rækkevidde: Tal i op til 120 meter fra basen.
• Batteri: Tal i op til 9 timer før opladning.
• Støjreducerende mikrofon.
• Din tilstedeværelsesstatus opdateres automatisk

i din Unified Communication-applikation, når du 
har et kald.

• Ørekrog, nakkebøjle og hovedbøjle
medfølger gratis.

• Savi 745 giver med 
sit deluxe opladerkit med 
ekstra batteri ubegrænset taletid.

Varenr. 83545-12
Varenr. 84003-02 (MOC)

Varenr. 83544-12
Varenr. 84004-02 (MOC)

Varenr. 83543-12
Varenr. 84002-03 (MOC)

Varenr. 83542-12
Varenr. 84001-12 (MOC)
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Trådløse headset
Brugeren er primært på kontoret

Varenr. 86507-12
Varenr. 86507-22 (MOC)

Savi740 Savi745



Brugeren benytter både PC (softphone) 
og mobiltelefon til konference
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Calisto P610
• Speakerphone til PC
• Retningsbestemte mikrofoner - 360 grader
• PC-Wideband-lyd og DSP (Digital Signal Processing
• Fuld duplex-lyd
• Nemt at besvare/afslutte opkald og justere lyd m.m.
• via funktionsknapper
• Kompakt og nem at tage med på farten i det 

medfølgende etui
• Ideel til mindre konferencemøder

Varenr. 201859-01
Varenr. 201859-02 (MOC)

Calisto P620
• Trådløs speakerphone til mobiltelefon og PC
• Op til 7 timers taletid og 5 dages standbytid
• Retningsbestemte mikrofoner – 360 grader
• Reducering af baggrundsstøj
• PC-Wideband-lyd og DSP (Digital Signal Processing)
• Fuld duplex-lyd
• Integreret A2DP til streaming af musik, podcasts, mv.

Varenr. 86700-02
Varenr. 86701-02 (MOC)

Trådløs speakerphoneSpeakerphone med ledning



MOC-produkterRørløfter/EHS

Hvis du tilslutter en rørløfter til din bordtelefon, kan kaldet tages og 
afsluttes på headsettet. Det vil sige, at du kan tage et  kald selvom du
ikke fysisk sidder ved skrivebordet. Det er en stor fordel at kunne
besvare og afslutte kald, selv når du står i den anden ende af lokalet, i
kopirummet mv. Hvis ikke du tilslutter en rørløfter, skal kaldet
tages/afsluttes på basen.

En rørløfter kan enten være en mekanisk rørløfter (HL10), eller en
elektronisk løfter (EHS). Det er telefonens mærke og model, som
afgør variant.

Læs mere på www.ergotel.dk.

HL10 EHS

Plantronics har et tæt samarbejde med Microsoft® omkring udvikling af
produkter. Flere af Plantronics produkter er derfor Microsoft-
certificerede produkter.

For at er produkt kan blive certificeret gennemgår det en række tests
og godkendes af Microsoft til brug med Microsofts produkter.

Benytter du en af Microsoft Unified Communications-applikationer,
anbefaler vi, at du også benytter et MOC-godkendt Plantronics
produkt.

Hvis du benytter en Unified Communication-applikation fra andre
udbydere, f.eks. Avaya, Cisco eller IBM anbefaler vi, at du
benytter den version af headsettet, som ikke er certificeret.

Læs mere på www.ergotel.dk.
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Kilde: Opinion Matters interviewede organisationer med 
mere end 250 medarbejdere i England, Tyskland og
Frankrig (1.000 pr. region) i februar 2015.

Top 3 største støjklager:
1. Støjende kolleger
2. Telefonsamtaler
3. Elektronisk kontorudstyr 

For meget støj

De mest almindelige virkninger af støj :
• Lavere produktivitet
• Stres
• Fysiske lidelser, såsom hovedpine

86 %
af kontoransatte er 
negativt påvirket af støj 55 %

af medarbejdere har på et 
tidspunkt klaget over for 
meget støj til ledelsen.

Europæiske undersøgelser foretaget af Plantronics viser, at 
kontorstøj har en negativ effekt på kontoransatte og kvaliteten af 
deres arbejde. 

Støjproblemer på arbejdet kan potentielt set koste rigtig mange 
penge om året i tabt produktivitet. Herudover kan forstyrrende 
støj i et åbent kontormiljø føre til stress og fysiske lidelser, som 
hovedpine og migræne.
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Hvorfor bruge headset?

Analyser viser, at personer, der bruger mere end to timer om dagen på at tale i telefon kan drage fordel af at bruge et headset. 

Der er primært to meget vigtige grunde til at bruge et headset: 

Øget produktivitet

• Produktiviteten kan øges med op til 43 % ved brug af et 
headset, da man har begge hænder fri og dermed kan 
udføre andre opgaver imens man taler i telefon.

• Man laver færre taste- og skrivefejl.

• Plantronics headset gør det muligt for brugerne at 
foretage op til 11 % flere opkald om dagen.

Et bedre helbred

• Folk der taler i telefon holder ofte telefonen mellem 
hoved og skulder, hvilket kan give nakke- og 
rygspændinger.

• Forskning (fra University of Surrey, England) viser, at 
man kan reducere spændinger i nakke og ryg ved at 
bruge et headset.
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Antal deltagere, der oplever spændinger i nakke og ryg 
med henholdsvis en telefon eller et Plantronics headset

Ovenstående er en del af en analyse udført af HB Maynard & 
Co, som observerede mere end 2.000 telefonsamtaler.
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Kun fra Plantronics − og helt gratis
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