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Communications 
DW Office to 
bezprzewodowy 

system 
słuchawkowy 

Dect do 
profesjonalnego 

stosowania w 
każdym biurze. 

 
 

Przeznaczony do 
wielogodzinnej 

współpracy z 
telefonem 

stacjonarnym i 
komputerem 

wykorzystującym 
aplikacje VoIP. 

  
 
 

 Intuicyjna współpraca - stworzony, aby zapewnić najwyższą 
wygodę pracy z telefonem stacjonarnym oraz komputerem 
(aplikacje - VoIP) 

 Komfortowe style noszenia – samodzielnie wybieraj pomiędzy 
nausznymi zaczepami a pałąkiem nagłownym 

 Przejrzysty interfejs użytkownika – wyciszanie mikrofonu 
oraz regulacja natężenia głosu w jednym przełączniku 

 Sennheiser HD Voice Clarity – doskonała jakość dźwięku 
szerokopasmowego dla jeszcze bardziej naturalnego 
doświadczenia rozmowy 

 Klarowność bez szumów – system redukcji szumów NC redukuje 
zewnętrzne zakłócenia, czyniąc rozmowy kryształowo 
przejrzystymi nawet w głośnych pomieszczeniach 

 Rozmawiaj przez cały dzień w pracy – 8 godzin w trybie 
szerokopasmowym, 12 godzin w trybie wąskopasmowym, 4 doby 
czuwania 

 Szybkie, inteligentne ładowanie – 50% w 20 minut zapewnia 4 
godziny rozmowy 

 Daleki bezprzewodowy zasięg – w typowym pomieszczeniu 
biurowym do 55 metrów a na wolnej przestrzeni do 180 metrów 

 Ochrona słuchu – technologia ActiveGard chroni słuch przed 
nagłymi, głośnymi skokami natężenia dźwięku zapewniając 
bezpieczny poziom głośności przez cały czas 

 Intuicyjne parowanie – proste zalogowanie słuchawki do bazy 
przydatne w użytkowaniu i telekonferencjach 

 Personalizacja słuchawki za pomocą dołączonego 
oprogramowania 
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Nazwa Model Art. No.  EAN No. UPC No. 

DW Office DW 10 – EU 504300 40 44155 05034 9 6 15104 17946 2 
 

Technologia  

DECT DECT CAT-iq (1.880 do 1.900 MHz) 
Kompatybilność z GAP Tak (Słuchawka) 
EHS (Elektroniczne 
sterowanie zestawem 
słuchawkowym)  

Tak poprzez dodatkowe akcesoria 

Mechaniczny podnośnik HSL 10 - dostępny w akcesoriach  
Sterowanie rozmowami w 
aplikacjach VoIP na PC 

Za pośrednictwem dołączonego 
oprogramowania HeadSetup na CD 

Kompatybilność z 
Microsoft Communicator 

Tak, (sterowanie rozmowami) 
 

Technical data  

Rozmiar odbiornika 
akustycznego 

ø 50 mm  

Bateria (Lithium Polymere) 
wymienna 

Tak 

Personalizacja słuchawki 
Tak, za pośrednictwem dołączonego 
oprogramowania 

Połączenie konferencyjne 
Tak, maksymalnie 4 słuchawki 
zalogowanie do bazy 

Zasięg na wolnej 
przestrzeni 

180 metrów 

Zasięg w typowym 
pomieszczeniu biurowym 

 55 metrów 

Czas rozmowy w trybie 
szerokopasmowym 

8 godzin 

Czas rozmowy w trybie 
wąskopasmowym 

12 godzin 

Czas gotowości 100 godzin 
Czas ładowania  0 –  50% 20 minut 
Czas ładowania  0 – 100% 1 godzina 
Automatyczne odbieranie 
rozmowy 

Tak, aktywowane z poziomu bazy 
 

 

Mikrofon Z wyciszaniem szumów NC 

Pasmo przenoszenia w trybie 
szerokopasmowym 

150 Hz – 6.8 KHz  

Pasmo przenoszenia w trybie 
wąskopasmowym 

300 Hz – 3.5 KHz 

Możliwość wyciszenia Tak, poziomu słuchawki 
 

Odbiornik akustyczny Neodymowy 

Pasmo przenoszenia w trybie 
szerokopasmowym 

150 Hz – 6.8 KHz  

Pasmo przenoszenia w trybie 
wąskopasmowym 

300 Hz – 3.5 KHz 
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