Ledningsheadsets fra
Plantronics

Pris ekskl.
moms:

Pris ekskl.
moms:

Brugerprofil: Taler i telefon mange gange i løbet af
dagen. Ønsker hovedbøjle, og én eller to højttalere.

Kr. 799,-

Kr. 999,-

Tilslutning: Til bordtelefonen eller mobiltelefonen

Mono

Duo

Støjreducerende mikrofon: Så den du taler med
hører dig tydeligere, og ikke støjen omkring dig.
Versioner:
Standard mono, HW111N (varenr. 79180-03)
Standard duo, HW121N (varenr. 79181-03)

Pris ekskl.
moms:

Pris ekskl.
moms:

Kr. 1.099,-

Kr. 1.299,-

Mono

Duo

Brugerprofil: Taler meget i telefon. God til f.eks. Kundeservicecentre. Det mest solgte headset til netop
kundeservicecentre på verdensplan. Et god solidt
headset til prisen.
Tilslutning: Til bordtelefonen eller mobiltelefonen
Støjreducerende mikrofon: Så den du taler med
hører dig tydeligere, og ikke støjen omkring dig.
Versioner:
Standard mono, HW251N (varenr. 36832-41)
Standard duo, HW261N (varenr. 36834-41)
Brugerprofil: Taler eller lytter i flere timer i træk.
Ønsker det bedste på markedets. Anbefales til f.eks.
Kundeservicecentre og brugere der lægger vægt på
eksklusivt design.

Pris ekskl.
moms:

Pris ekskl.
moms:

Kr. 1.299,-

Kr. 1.499,-

Mono

Duo

Tilslutning: Til bordtelefonen eller mobiltelefonen
Støjreducerende mikrofon: Så den du taler med
hører dig tydeligere, og ikke støjen omkring dig.
Design: Headsettet kan justeres i syv forskellige vinkler, og kan tilpasses præcist til den enkelte bruger.
Versioner:
Mono, HW291N (varenr. 78712-02)
Duo, HW301N (varenr. 78714-02)

Ledningsheadset til mobil telefonen
MO300: MO300 er et adapter-kabel til dig som har behov for at anvende et
professionelt kontor-headset til mobiltelefonen*. Kablet kan tilsluttes ethvert
Plantronics ledningsheadset der benytter QD-stik.
Det professionelle headset giver
dig større komfort og bedre lyd,
og kan især anbefales hvis du
anvender din mobiltelefon meget på kontoret.
Kablet har et mobil-stik i den ene
ende og et Plantronics QD med
integreret svar/afslut-knap i den
anden ende.

Pris ekskl. moms:

Kr. 199,MO300:
MO300-E2
Til alle Sony Ericsson telefoner med 4v bundstik, varenr. 78934-01
MO300-Mini USB
Til HTC-telefoner, varenr. 78939-01
MO300-Nokia N4
2,5 mm jack stik, varenr. 38540-01
MO300-Nokia N5
3,5 mm jack stik, varenr. 38541-01
MO300-SM2
Siemens DECT håndsæt med bredt bundstik, varenr. 78942-01
MO300-Iphone/Blackberry/HTC
3,5 mm jack stik, varenr. 38541-02

*)

FANG OS HER:

Bemærk, at ved tilslutning til bordtelefon kræves et specielt spiralkabel, kontakt
7027 6464 for support. Priser fra kr. 158,-

IP NETCOM A/S
SADELMAGERVEJ 14
7100 VEJLE
Telefon: 7027 6464

Alle priser i nærværende er vejledende udsalgspriser ex. moms.

