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ســازگار بــا نــرم افزارهــای ارتباطــات یکپارچه 
)Softphone(  و تلفــن هــای نــرم افــزاری

و   AVAYA  ،CISCO از  ــل  م کا نی  ــتیبا پش
Microsoft Lync

کابــل رابــط 8 حالتــه جهــت اتصــال بــه انــواع 
سیســتم هــای تلفنــی IP و دیجیتــال

پشــتیبانی صــدای بانــد پهــن جهــت ارائــه 
بهتریــن کیفیــت شــنیداری طــی مکالمــه

میکروفون و اسپیکر پیش تقویت شده 

قابلیــت حــذف نویــز دو طرفــه جهــت کاهــش 
نویــز  و  میکروفــون  توســط  ارســالی  نویــز 

شــنیداری در اســپیکر

طراحــی آلومینیومــی شــیک و مقــاوم جهــت 
ــع ــا و صنای ــط ه ــه محی ــتفاده در کلی اس

کاور  بــا  آلومینیومــی  ِتــل  میکروفــون، 
قابــل  ی  چندگانــه  اتصــاالت  و  پالســتیکی 
تنظیــم جهــت راحتــی و بهــره وری بیشــتر 

کاربــر

ــر  ــت منحص ــا قابلی ــری ENC ب ــری کامپیوت س
بــه فــرد حــذف نویــز پیشــرفته و کاهــش 

30dB صــدای مزاحــم محیــط تــا
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1010 Series
بهترین عملکرد، انتهای طراحی

انتخاب ها
  TM1010      تلفنی تک گوش  
T B 1 0 1 0      تلفنی دو گوش  
UM1010-UC           کامپیوتری تک گوش     
UB1010-UC              کامپیوتری دو گوش     

     کابل رابط
     لوازم جانبی

ســری 1010 محصولــی اســت متفــاوت، مختــص مشــکل 
ــد.  ــی خواهن ــا م ــا را یکج ــن ه ــه برتری ــان ک ــندان و آن پس
باالتریــن کیفیــت مکالمــه، طراحــی فــوق العــاده، کارایــی بــی 
ــا بخــش  ــز )ENC( تنه ــوژی حــذف نوی ــن تکنول ــر و آخری نظی

ــت. ــد داش ــما خواهی ــه ش ــت ک ــی اس ــی از محصول کوچک

1010 Series Detail Product Specifications

Material: Aluminum, ABS + PC & POM

Headset Dimension: 18.8 x 17.0 x 5.5 cm

Weight: 90 g

Speaker Size: 28mm diameter mylar

Sensitivity: 99dB ± 3dB (SPL/100mV@1kHz)

Impedance: 160Ω ± 20%

Frequency Response: 100~8000Hz

Microphone Dimension: 4mm diameter x 2.2mm height

Microphone Sensitivity: -36dB ± 3dB

Impedance: 2200Ω

Directivity: Noise-Canceling / Bi-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 2.0m )extended(

فناوری     متفاوت
| تلفنــی | کامپیوتــری | حــذف نویــز پیشــرفته 
 | مقــاوم  طراحــی   | پهــن  بانــد  صــدای   |
ــوئیچ 8  ــت | س ــیار راح ــپیکر بس ــتک اس بالش
 )ASP( ــر ــه | مــدار محافــظ شــنوایی کارب حالت
| پالســتیکی  کاور  بــا  آلومینیومــی  ِتــل   |
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