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KORZYŚCI

• Zapewnij swoim pracownikom i
klientom wysokiej jakości dźwięk
podczas rozmów dzięki mikrofonowi
z redukcją szumów otoczenia na
elastycznym wysięgniku.

• Stwórz lepsze warunki do rozmów
dzięki zoptymalizowanemu pasmu
przenoszenia częstotliwości głosu.

• Korzystaj z unikalnej dla tej klasy
urządzeń funkcji dynamicznego
alarmu o wyciszeniu, który
natychmiast werbalnie sygnalizuje
agentom, że prowadzą rozmowę w
trybie wyciszenia (tylko USB).

• Zaoferuj swoim pracownikom
mobilnym funkcje, których
potrzebują i z których korzystają
każdego dnia, np. funkcję Quick
Disconnect (QD) przetestowaną w
ponad 30 000 cyklach.

SERIA ENCOREPRO 300

Możesz mieć to wszystko dzięki słuchawkom, które zadowolą Twoich pracowników, 
klientów i nie nadwyrężą budżetu. Słuchawki z serii Poly EncorePro 300 zapewnią 
Twoim pracownikom wygodę użytkowania przez cały dzień, niezawodność, ochronę 
słuchu i optymalizację głosu. Dzięki nim będą mogli pracować wydajniej podczas 
swojej zmiany. A co ważniejsze, funkcja redukcji szumów otoczenia zapewni  
Twoim klientom komfort wyraźnych rozmów. Natomiast działy księgowości i IT na 
pewno zadowoli fakt, że słuchawki pochodzą od renomowanej firmy. Zapewnij sobie 
większą niezawodność, lepsze doświadczenia dla klienta, dobre wyniki biznesowe i 
wyjątkową wartość.

• Elastyczny wysięgnik mikrofonu z redukcją szumów otoczenia

• Unikalny dynamiczny alarm wyciszenia (tylko USB)

• Ochrona słuchu przez zaimplementowanie zasad G616 i pomiaru średniej ważonej
czasowo (TWA) (tylko USB)

• Miękkie, wymienne nauszniki i lekka konstrukcja

• Przyciski sterowania na przewodzie umożliwiają regulację głośności i wyciszania
podczas rozmów (tylko USB)
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SERIA ENCOREPRO 300 USB

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA Komputer lub telefon stacjonarny z 
procesorami dźwięku lub kablami Poly 

PRZEZNACZENIE Użytkownicy intensywnie korzystający z 
telefonu, w tym formalne centra i organizacje 
obsługi klientów 

JAKOŚĆ DŹWIĘKU Dźwięk szerokopasmowy (do 6800 Hz), 
mikrofon z redukcją szumów

OCHRONA SŁUCHU Technologia SoundGuard: ograniczenie 
głośności chroniące słuch przed dźwiękami 
przekraczającymi 118 dBA

OGRANICZONA GWARANCJA Dwa lata 

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA Komputer przez USB

PRZEZNACZENIE Użytkownicy intensywnie korzystający z 
softfonu, w tym formalne centra i organizacje 
obsługi klientów

JAKOŚĆ DŹWIĘKU Dźwięk szerokopasmowy (do 6800 Hz), 
mikrofon z redukcją szumów

OCHRONA SŁUCHU Ochrona słuchu SoundGuard: ograniczenie 
głośności chroni słuch przed dźwiękami 
przekraczającymi poziom 118 dBA.

SoundGuard DIGITAL: obsługa G616 ogranicza 
poziom do 102 dBSPL, natomiast pomiar 
średniej ważonej czasowo (TWA) sprawia, 
że średnia dzienna ekspozycja na dźwięk nie 
przekracza 85 lub 80 dBA

Wbudowana funkcja wsparcia pomaga 
działom IT w sprostaniu odpowiednim 
wymogom poziomu hałasu w miejscu pracy

OGRANICZONA GWARANCJA Dwa lata 

KOMPATYBILNOŚĆ Z SOFTFONAMI Certyfikowany dla aplikacji Skype for Business 
oraz zoptymalizowany dla Microsoft® Lync®

Zaprojektowany dla aplikacji do komunikacji 
zintegrowanej (UC&C) oraz softfonów firm 
Avaya, Cisco i innych
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