
Espere mais. Produza mais.
Com cada vez mais expectativas por parte dos clientes e 
chamadas cada vez mais complexas, não terá quaisquer 
problemas com o EncorePro premium. Ofereça aos seus 
colaboradores o que há de melhor em conforto, qualidade 
de som e fiabilidade com os nossos auscultadores topo 
de gama, para os seus clientes usufruírem de interacções 
mais inteligentes. Com sete eixos de ajustamento, uma 
haste de microfone extensível exclusiva e três anos de 
garantia, os modelos premium do EncorePro são os 
melhores auscultadores para as chamadas durante todo 
o dia. Com a possibilidade de escolher entre um estilo de 
utilização monaural e binaural, o seu sofisticado design 
sobre a cabeça, juntamente com uma construção leve, 
mas robusta, e som de banda larga preparado para VoIP 
tornamnos nos EncorePro mais avançados de sempre.

HW720 Binaural

HW710 Monaural

Concebido para o desempenho

SÉRIE ENCOREPRO 700

FOLHETO DO PRODUTO
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• O áudio de banda larga e o cancelamento de ruído melhorado proporcionam-lhe conversações 
mais nítidas com os seus clientes, permitindo-lhe oferecer um melhor serviço

• O design singular e exclusivo proporciona um elevado desempenho e confere-lhe um  
aspecto elegante

• A sua construção elegante e discreta garante o conforto e permite-lhe dar toda a sua atenção  
ao cliente

• Preparado para VoIP através da utilização do controlo de eco e áudio de banda larga  
melhorado, permite-lhe preservar o seu investimento mesmo em caso de futuras actualizações  
do sistema telefónico

• Os sete eixos de regulação garantem a utilização do auricular na posição mais confortável e  
eficaz possível 

• A funcionalidade Quick Disconnect permite falar enquanto se afasta da central e é compatível 
com todos os processadores de áudio de secretária e USB e com os cabos de ligação directa  
da Plantronics®

• Suportado pelo serviço e assistência global da Plantronics líder do sector

SÉRIE ENCOREPRO 700

Telefone de mesa Modelo Peso Referência

HW710, EMEA Sobre a cabeça, monaural,  
cancelamento de ruído

50 g 78712-102

HW720, EMEA Sobre a cabeça, binaural,  
cancelamento de ruído

72 g 78714-102

Ligação a PC ou telefone de secretária com um processador de  
áudio da Plantronics

Ideal para Utilizadores intensivos de telefones para um conforto de excelência, 
em centros de contacto formais e informais (por exemplo, centros de 
suporte técnico) 

Desempenho áudio Microfone com cancelamento de áudio e áudio de banda larga  
(até 6800 Hz)

Características de transmissão (valores típicos)

Sensibilidade @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Intervalo de frequência: De 150 a 6800 Hz

Impedância de saída: <125Ω

Condições Típicas de Teste: CC 1,8 V, Resis CC 3,3 KΩ, Carga CA 3,3 KΩ

Características de recepção (valores típicos) 

Sensibilidade @ 1kHz: 17 dBPa/V (monaural) 10 dBPa/V (binaural)

Intervalo de frequência: De 100 a 6800 Hz

Limite acústico: < 24 dBPa (< 118 SPL)

Impedância de entrada: 150 Ω ± 25% (monaural) 300 Ω ± 25% (binaural) 

Condições Típicas de Teste: Condução 100 mV, Impedância de origem 10 Ω. Medições realizadas 
num ouvido artificial ITU-T Tipo 3.3, Ponto de referência auditivo 

HW710/HW720 

• Quick Disconnect para várias ligações 
e que permite falar enquanto se afasta 
da central

• O aro para a cabeça leve e reforçado 
proporciona robustez e durabilidade

• Almofadas para a orelha aveludadas 
em couro artificial de luxo para um 
conforto diário

• Áudio de banda larga para chamadas 
de maior qualidade

• Garantia de 3 anos

Concebido para o desempenho

Ligue-se à Plantronics

Para obter mais informações acerca dos 
HW710/720 ou outro produto, consulte o 
Web site plantronics.com

SERVIÇO E ASSISTÊNCIA GLOBAL 
Suportado pelo serviço e assistência global líder 
de indústria da Plantronics.

Tel: 0800 84 45 17

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

