NOWA GENERACJA
PROFESJONALNYCH SŁUCHAWEK

Voice UC28-35 NC USB-C
Praca, edukacja, rozrywka w komfortowym wydaniu

Kluczowe cechy:
• Możliwość podłączenia do urządzenia
przez złącze USB lub JACK 3.5 mm
• Dedykowane do pracy w biurze, pracy
zdalnej i do edukacji
• Podświetlany pilot USB z przyciskiem
Audio, dającym możliwość wyboru
parametrów akustycznych
dopasowanych do rozmowy lub muzyki

• Wyprodukowane w UE
• Elastyczny mikrofon
z zaawansowanym systemem
redukcji szumów i z diodą
zajętości (Busy Light)

• Lekka, solidna konstrukcja i wysoka
jakość wykonania
• Komfortowe nauszniki i pałąk
nagłowny pokryte miękką gąbką

• Krystalicznie czysty dźwięk HD
dzięki głośnikom 28 mm

Nazwa

Voice UC28-35 NC USB-C

ID Produktu

AXH-V28-35UCMC/AXH-V28-35UCDC

Środowisko pracy

W biurze/zdalnie

Typ środowiska pracy

Duży hałas

Kategoria

Unified Communications

Przewodowa/Bezprzewodowa

Przewodowa

Połączenie słuchawki

USB-C/JACK 3,5 mm

Kompatybilność

Softphone/Smartphone

Jakość dźwięku

HD (20-20 000 Hz)

System redukcji szumów

Mocny

Wielkość wewnętrznych głośników

28 mm

Materiał poduszek

Gąbka

Materiał osłaniających pałąk nagłowny

Gąbka

Mikrofon z redukcją szumów

Tak

Dioda zajętości

Tak

Technologia Acoustic Protection

< 118 dB A

Technologia Digital Signal Processing

Tak

Technologia Automatic Gain Control

Tak

Plug & Play

Tak

Styl noszenia

Mono/duo

Opis:
Voice UC28-35 są idealnym wyborem do biura, pracy oraz nauki zdalnej, a także do słuchania ulubionej muzyki. Lekka, elastyczna konstrukcja w połączeniu z miękka gąbka
pokrywająca nauszniki gwarantuje komfort użytkowania w każdych warunkach. Natomiast rozwiązania takie jak przycisk Audio czy możliwość podłączenia słuchawki poprzez
złącze USB lub JACK 3,5 mm sprawiają, że jest wyjątkowo funkcjonalna. Mikrofon z zaawansowaną redukcją szumów w połączeniu z dźwiękiem HD gwarantują wysoką jakość
rozmów niezależnie od otoczenia. Najwyższe standardy produkcji w Unii Europejskiej, doskonała jakość materiałów i solidna konstrukcja zapewniają najwyższą wytrzymałość
produktu. Słuchawka UC28-35 posiada nowoczesny pilot USB z przyciskiem Audio, dający możliwość wyboru korekty barwy dźwięku zoptymalizowanej do prowadzenia rozmów
lub słuchania muzyki. Ponadto podświetlany pilot pozwala na odbieranie i kończenie połączenia, regulację głośności oraz wyciszenie mikrofonu. Mikrofon posiada dodatkowo
diodę zajętości informującą otoczenie o trwającym właśnie połączeniu. Zestaw pracuje z większością systemów operacyjnych dostępnych na rynku, a sprawdzona technologia
Plug & Play sprawia, że słuchawka jest w pełni gotowa do pracy od razu po podłączeniu. Model ten dostępny jest wersjach zarówno ze złączem USB-A jak i USB-C w zależności
od wybranej opcji.

Dowiedz się więcej na: www.axtelworld.pl

