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

و   AVAYA ،CISCO از  کامــل  پشــتیبانی 
Microsoft Lync

طراحــی منحصر بــه فرد و مقاوم جهت اســتفاده 
ی مداوم و روزمره در کلیه ی محیط ها و صنایع

ــز تمــاس  ــن انتخــاب جهــت مراک مناســب تری
)Call Center( و ســامانه هــای اپراتــوری

پشــتیبانی صــدای بانــد پهــن جهــت ارائــۀ 
بهتریــن کیفیــت شــنیداری طــی مکالمــه

بهتریــن  جهــت  قدرتمنــد   40mm اســپیکر 
عملکــرد صوتــی در سیســتم هــای بانــد پهــن

بالشــتک چرمــی ســایز بــزرگ ســاخته شــده از 
بهتریــن مــواد اولیه جهت راحتی بیشــتر کاربر

پالســتیکی،  کاور  بــا  مقــاوم  فلــزی  ِتــل 
ــازوی  ــز و ب ــا قابلیــت حــذف نوی میکروفــون ب
پشــتیبانی  جهــت  خمــش  قابــل  متحــرک 
کاربــران بــا ابعــاد و ســایز های مختلــف صورت

ســازگار بــا انــواع دســتگاه هــا و سیســتم های 
QD تلفنی توسط کابل رابط

اگــر بــه دنبــال محصولــی ایــده آل و مقــاوم جهت اســتفاده ی 
روزمــره در محیــط هــای شــلوغ و پرترافیــک بــا تعــداد تمــاس 
بــاال هســتید، اگــر تمــاس هــای شــما حســاس و پراســترس 
هســتند، اگــر جزئیــات مکالمــه بــرای شــما مهــم اســت و اگــر 
ــژه مــی دهیــد ســری  ــران خــود اهمیــت وی ــه راحتــی کارب ب

610 بهتریــن انتخــاب شــما خواهــد بــود.

610 Series
همه کاره ی جان سخت

610 Series
همه کاره ی جان سخت

انتخاب ها
  W M 6 1 0      تلفنی تک گوش  
W B 6 1 0      تلفنی دو گوش  
UM610-UC              کامپیوتری تک گوش     
UB610-UC              کامپیوتــری دو گــوش     

     کابل رابط
     لوازم جانبی

 | نویــز  حــذف   | کامپیوتــری   | تلفنــی   |
 | مقــاوم  طراحــی   | پهــن  بانــد  صــدای 
ــتفاده ی  ــت | اس ــیار راح ــپیکر 40mm بس اس
| )ASP( روزمــره | مدار محافظ شــنوایی کاربر

UC Controller

610 Series Detail Product Specifications

Material: ABS & POM

Headset Dimension: 20.0 x 17.0 x 6.0 cm

Weight: 50 g

Speaker Size: 40mm diameter speaker

Sensitivity: 97dB ± 3dB (SPL/100mV@1kHz)

Impedance: 160Ω ± 20%

Frequency Response: 200~5000Hz

Microphone Dimension: 6mm diameter x 5mm height

Microphone Sensitivity: -61dB ± 3dB

Impedance: 2200Ω

Directivity: Noise-Canceling / Bi-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 3.0m )extended(
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