
Liberdade para caminhar, 
falar e trabalhar

Adicione a liberdade do sistema mãos-livres sem fios emparelhando com um telefone DECT™ para utiliz- 
ação em casa, ou desloque-se num ambiente de loja/armazém equipado com um sistema PBX DECT.

C565™

Tecnologia de cancelamento 
de ruído

Distância de deslocação 
até 120 m do seu telefone 
de casa DECT
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used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.
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a larger version.

Adicione a liberdade do sistema mãos-livres sem fios emparelhando com telefones DECT™ para utilização 
em casa – ideal para chamadas em conferência de longa duração ou simplesmente para falar ao telefone 
enquanto desempenha várias tarefas. É possível a deslocação pelo local em ambientes de loja/armazém 
equipados com PBX DECT. Estão disponíveis duas opções de estilo de utilização. 
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MODELO REFERÊNCIA

C565, Auscultador, GAP, E&A 201827-02

C565™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

•  Solução mãos-livres sem fios para telefones DECT 
compatíveis com GAP

•  Funciona com sistemas DECT empresariais 

•  Carregador de secretária/suporte para auricular discreto

•  Alcance: até 120 metros com telefones DECT; 60 metros 
num ambiente de escritório normal

•  Alcance: com PBX sem fios DECT, deslocação completa 
nas instalações

•  Controlos de atender/terminar chamada, corte de som e 
de volume

•  Até 7 horas de tempo de conversação, 30 horas de tempo 
em espera

•  Seleção de vários estilos de utilização; sobre a cabeça, 
sobre a orelha ou fita para o pescoço (acessório opcional)

EMPARELHAMENTO COM TELEFONE DECT 

Coloque a base do telefone em modo de emparelhamento 
(normalmente, pressionando e mantendo sob pressão 
um botão de emparelhamento ou outro botão 
multifunções); em seguida, coloque o auricular em modo 
de emparelhamento e os dois dispositivos encontram-se e 
efetuam o emparelhamento. Estes auriculares funcionam 
com a maioria das bases DECT compatíveis com a norma 
GAP, incluindo: gama Gigaset; BT Diverse série 6000; 
BT Diverse série 7000; Panasonic série KXT; Panasonic ID; 
Philips séries ID e CS, entre outros. Para obter uma lista 
completa dos telefones DECT com que estes auriculares 
se podem emparelhar, consulte plantronics.com.

ESPECIFICAÇÕES

Estilo de utilização Aro para a orelha, fita para a cabeça, fita para o 
pescoço (opcional)

Tipo de microfone Cancelamento de ruído

Controlo do volume e corte de som Sim

Alcance quando emparelhado com 
um telefone DECT 

O mesmo que o microtelefone

Alcance quando emparelhado com 
um telefone DECT PBX 

É possível o deslocamento pelo local (dependente da 
capacidade do sistema DECT) em todos os modelos 

Tempo de conversação Até 7 horas

Peso 22 g

Carregador do auricular para secretária Sim

Garantia limitada 2 anos

Sobre a orelha

Sobre a cabeça Microfone com 
cancelamento 
de ruído

Suporte magnético 
elegante

Atendimento/
finalização de 
chamadas com 
um toque

Volume +/-, corte 
de som, flash com 
um toque

Conecta con Plantronics

http://twitter.com/Plantronics_UK
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

