Designet til kommunikation på
tværs af applikationer
Bruger din virksomhed kun én enkelt kommunikationstilgang? Hvorfor så vælge et trådløst headset, der begrænser dig
til én enkelt tilgang? Plantronics Savi Office gør det muligt at bruge ét trådløst headset til at oprette forbindelse til
adskillige kommunikationsprogrammer og enheder – fastnettelefoner, PC-softphone og PC-audio. Få glæde af optimal
alsidighed kombineret med uovertruffen lydkvalitet – Plantronics kendemærke siden 1961. Plantronics Savi Officeheadsetsystemet er lige så alsidigt, som du har behov for. På tværs af enheder.
På tværs af platforme. På tværs af applikationer. Så behøver du ikke at koncentrere dig om andre headsets.

Integrér din kommunikation mellem din PC og din fastnettelefon med ét
trådløst headset
WORK SMARTER

ALSIDIGHED

Mix dine opkald på tværs af platforme. Det har aldrig været
nemmere eller mere udbytterigt at holde en telekonference – du kan
nu tilslutte et softphone-opkald på din PC med et opkald på din
fastnettelefon ved kun at trykke på én tast. Du kan nemt koble kolleger
fra bygningen eller fra hele verden til telekonferencen, uanset hvilken
enhed, der bliver ringet op fra.

Tilslut og tal. Savi Office integrerer din fastnettelefon og PC, så du kan
foretage opkald via en softphone, og derefter skifte til et indgående
opkald fra din fastnettelefon. Og hvis det bliver nødvendigt at koble sig
på en webkonference, er det intet problem. Savi Office gør det nemt at
skifte mellem applikationerne. Alt sammen uden at skifte headset; alt
sammen med uovertruffen audio klarhed.

Frihed til at bevæge dig rundt. Er du midt i et langt
konferenceopkald? Savi Office har en udvidet rækkevidde, der gør
det muligt at forlade dit skrivebord og have hænderne fri, mens du
bevarer forbindelsen fuldt ud.

Hold styr på dine opkald – helt enkelt. Vores nye software,
PerSono® Suite, gør det muligt at mikse PC- og fastnetopkald, sætte
opkald på lydløs (mute) eller i venteposition ved at trykke på én tast.
Desuden gør Savi Office det muligt at tilpasse og gemme ringetoner,
volumen-niveauer og standardindstillinger, så du får den lydoplevelse,
der passer til dig.

Real-time business samarbejde. Skal en kollega hurtigt kobles til
et opkald? Med Savi Office kan du tilslutte flere headset til et enkelt
basesystem for at opnå optimale mødeforhold på farten.

Tag dit Savi Office-headset med på rejsen. Skal du til den anden
ende af byen – eller på tværs af kontinentet? Takket være det modulære
design, er Savi Office-headsettet nemt at installere. Adskillige
headset kan tilsluttes et enkelt basesystem, så du kan tage dit Savi
Office-headset med dig og tilslutte det til basen fra en anden lokation.

Energibesparende ved lang taletid. Maksimering af batterilevetiden,
da basesystemet registrerer afstanden til headsettet og skruer op og
ned for strømmen efter behov. Dette reducerer det samlede
energiforbrug, forlænger batterilevetiden og giver dig mere tid at tale i.
Lydkvalitet der fremmer forretningen.
Savi Office leverer den bedste lydkvalitet i begge
ender af røret. Med forbedret højttalerdesign
og en støjreducerende mikrofon, der filtrerer
distraherende baggrundsstøj væk, leverer
Savi Office nøjagtig gengivelse af tale med
din wideband PC lyd.

Vælg din stil. Savi Office-systemet tilbyder en række headsetdesign
og bæreløsninger, der alle er omhyggeligt designet og afprøvet for at
give optimal bærekomfort hele dagen, så du kan vælge den model, der
passer til dig.
Hovedbøjle

Ørekrog

Over øret bæreløsning

Nøglefunktioner for Savi™ Office
DECT-frekvensområde

PC Widebandlyd

Bæreløsninger Over-øret, hovedbøjle
eller ørekrog

Rækkevidde Op til 100 meter

Kabler til elektronisk hookswitch
Passer til Alcatel, Avaya, Cisco,
Polycom og Siemens-systemer
HL10-håndsætløfter Tilbehør
Digital kryptering 64-bit
DSP (Digital Signal Processing)

VÆLG DIN SAVI OFFICE MODEL

Miks dine opkald Kombiner et
opkald fra din softphone med et opkald
fra din fastnettelefon

Vægt på headset Ørekrog: 25 gram;
over-øret: 27 gram
Knapper på headset til at betjene
volumen, (mute) lydløs, besvar/afslut opkald
Individualisering af software Ringetoner,
volumener, standardindstillinger
Dobbelt tilslutning Fastnettelefon og
PC-softphone

Skift mellem opkald, og besvar den
enhed, der ringer
Batteri der optimerer energiforbruget
Batteriaktiveret tale-/lyttetid
Fleksibel – op til 9 timer
Ørekrog – op til 6 timer
Mikrofonstil Støjreducerende

Ringetone besked (remote)
Betjening med en enkelt knap
Integreret base- og opladningsholder
Modulær ekstra oplader og mulighed for at
frakoble et headset fra én base og overføre
det til en anden
Konference med flere enheder Tilføj op
til tre andre Savi Office-brugere for at starte
et konferenceopkald med øjeblikkelig parring
af headset

Model

Varenummer

WO101/A MOC (Fleksibel)

82203-02

WO201/A MOC (Over øret)

82204-02

WO100/A (Fleksibel)

79956-02

WO200/A (Over øret)

79957-02

Hvis du ønsker flere oplysninger om Savi Office eller andre Plantronics-produkter, kan du besøge www.plantronics.com eller www.ergotel.dk –
tlf. 44 35 05 35 – Ergotel A/S er dansk distributør af Plantronics produkter
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