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Plantronics CS60

Vrijheid en ruimte in uw kantoor
De draadloze Plantronics CS60-headset is een instapmodel headset voor algemeen gebruik
waarmee u de ruimte om u heen volledig kunt benutten – uw bureau is slechts het begin.
Nu kunt u tijdens het bellen gewoon naar iemand zwaaien, naar de waterkoeler lopen of
dat ene belangrijke document zoeken. Het zal de productiviteit zeker ten goede komen als
u aantekeningen kunt maken, kunt typen of bij gegevens komen zonder dat u zich in allerlei
oncomfortabele houdingen hoeft te wringen om die telefoon maar tussen hoofd en schouder
geklemd te houden. Soms kan het ook erg verfrissend zijn om tijdens het praten uw armen en
benen te kunnen strekken.
Plantronics-headsets zijn gebruiksvriendelijk, bieden een uitstekende geluidskwaliteit en veel
comfort en flexibiliteit. Dankzij de gesprekstijd van maximaal 9 uur kunt u de hele werkdag
genieten van draadloze vrijheid. Deze headset biedt verschillende draagmogelijkheden qua stijl
en comfort – oorhaakje, hoofdbeugel en optionele nekbeugel.
De CS60 is compatibel met de meeste bedrijfstelefoons en is voorzien van een noise-cancelling
microfoon. Voor kantoortuinen of rumoerige omgevingen is dit een uitstekende en rendabele
manier om uzelf alle vrijheid te geven.

Plantronics CS60

Plantronics CS60

Volledig draadloze oplossing – headset en basisstation
Noise-cancelling microfoon
• 3 draagmogelijkheden (oorhaakje, hoofdbeugel en optionele nekbeugel)
• Een bereik van maximaal 100 meter of 50 meter in de meeste kantooromgevingen.
• Maximaal 9 uur gesprekstijd en korte oplaadtijd
• Volumeregeling en muteknop
•	Gesprekken beantwoorden en beëindigen terwijl u niet in de buurt van uw bureau/telefoon bent
(hiervoor is een telefoonhoorn-lifter HL-10 vereist)
• DECT-technologie voor een uitstekende geluidskwaliteit
•
•

Headband

Over the ears

Behind the neck

Technische gegevens
Plantronics CS60
DECT (1,8 GHz)

Gewicht headset

27,5g (over het oor)
In-bedrijflampje
Maximaal 100 meter in vrije ruimten en maximaal 50 meter
in de meeste kantoren

Description

Part Number

Headsetlampje

CS60 UK

36995-01

Bereik

CS60 Euro

36995-02

CS60 UK + HL10

39159-01

CS60 Euro + HL10

39159-02
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Technologie

Gesprekstijd

Maximaal 9 uur

Oplaadtijd

1 uur opladen geeft 3,5 uur gesprekstijd, volledig opgeladen
na 3 uur

Stand-bytijd

Maximaal 60 uur

Waarschuwing voor buiten bereik

Geluidssignaal in headset

Spreekvolumebereik

14 dB +/- 0,5 dB

Luistervolumebereik

14 dB +/- 0,5 dB

Batterij

Lithium-ion

Basisstation met 3 lampjes

Aan/uit, spreekstand, opladen headset
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Hoofddorp, Nederland
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics Middle East,
Eastern Europe and Africa
+44 (0)1793 842443
Plantronics Iberia, S.L.
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Sound Innovation™ for missions to the moon. And for everyday life on this planet, too.
In 1969, a Plantronics headset carried the historic first words from the moon: “That’s one small step for man...” From the man on the moon to the
man on the street, Plantronics is an innovation leader dedicated to creating communication solutions for people who understand and appreciate
the real freedom of space. From outer space to inner space, find your space.
Space photo imagery courtesy of NASA

