find your space

CS70N™
En diskret og eksklusiv løsning
Hver gang du mister et opkald, får du dobbelt så meget at lave – du skal aflytte beskeden,
finde et telefonnummer og ringe tilbage for muligvis at opdage, at det nu er for sent.
Det trådløse Plantronics CS70N headset er så behageligt og diskret, at du risikerer at
glemme, du har det på – lige indtil det vigtige opkald, du har ventet på, kommer igennem,
og du er klar til at svare med det samme. Det er ganske enkelt en bedre måde at arbejde på.
CS70N har en rækkevidde på helt op til 100 meter (ca. 50 meter i et alm. kontormiljø), så du
kan strække benene, deltage i et møde, snakke med kolleger, hente en kop kaffe og stadig
være sikker på, at dine kollegaer eller dine kunder altid kan få fat i dig. Den støjreducerende
mikrofon sikrer dig en enestående lydkvalitet i alle typer miljøer. Du indstiller selv volumen,
og du kan midlertidigt afbryde mikrofonen, hvis du har behov det.
Med et CS70N bliver du mere mobil på dit arbejde samtidig med, at du er tilgængelig på
telefonen hele dagen. Dermed kan du også forbedre din produktivitet, når du er på kontoret.

Plantronics CS70N™

•

Diskret og smart DECT™-headset
Meget let (22 g) og komfortabelt
DECT-teknologi sikrer den bedste lydkvalitet
Kompatibelt med de fleste professionelle telefonsystemer
Volumenkontrol og mikrofonafbryder
Mikrofonarm kan vendes, og headsettet bruges på begge ører
Batteriet har op til 5 timers taletid og 28 timers standbytid med hurtig genopladning
Rækkevidde på op til 100 meter (ca. 50 meter i et alm. kontormiljø)
Ny type støjdæmpende mikrofon (reducerer baggrundsstøj)
Fjernbesvarelse af opkald, når du er væk fra telefonen*
IntelliStand™ besvarer automatisk opkald, når headsettet tages ud af basen*

*

Kræver en HL10- eller en elektronisk håndsætløfter
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Plantronics CS70N™-system med HL10 rørløfter
vist med en alm. fastnettelefon (telefon medfølger ikke)

Tekniske data
Plantronics CS70N
Teknologi

DECT (1,8 Ghz)

Vægt

22 g

Beskrivelse

Varenummer

Indikatorer på headset

Online-indikator

CS70N/A

39448-02

Rækkevidde

Op til 100 meter - ca. 50 meter i almindeligt kontormiljø

CS70N/A med HL10 rørløfter

39449-02

Taletid

Op til 5 timer

CS70N/A, AP-1

39973-01

Genopladningstid

1 time giver 3,5 timers taletid, komplet opladning opnås efter 1,5 time

Standbytid

Op til 28 timer

Uden for rækkevidde

Tone i headsettet

Sendestyrke

36 dB +/- 0,5 dB i trin af 3 dB

Modtagestyrke

14 dB +/- 0,5 dB i trin af 2 dB

Maks. modtageniveau

118 dBSPL

Batteri

Litiumion

Indikatorer på baseenhed	Tændt, tale (lys angiver, at headset er aktivt, blink betyder,
at headset er på lydløs), opladning.
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Sound Innovation™ til missioner til månen. Og til hverdagen på denne planet.
I 1969 transmitterede et headset fra Plantronics de historiske første ord fra månen: “That’s one small step for man...”. Fra manden på månen
til manden på gaden - Plantronics er en førende og nyskabende virksomhed, 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

