
Simply Smarter Communications™

®
Seria Savi  700

 

Wszystkie rozmowy
w jednej s³uchawce

 

Zoptymalizowany do ujednoliconej komunikacji, pozwala bez trudu 
zarz¹dzaæ wszystkimi komputerami PC, telefonami stacjonarnymi 
i komórkowymi w biurze. Automatycznie uaktualnia swój stan, 
na bie¿¹co informuj¹c o Twojej dostêpnoœci w aplikacjach UC.

Zalety
• Idealne dla osoby pracuj¹cej 
  za biurkiem, chc¹cej ³atwo 
  skutecznie zarz¹dzaæ wieloma 
  urz¹dzeniami na raz
• Najlepsza jakoœæ audio 
  w ha³aœliwym œrodowisku

 

Bezprzewodowy zasiêg 
do 120 metrów

Najl¿ejsza na rynku 
s³uchawka DECT™ (Savi 740)

DŸwiêk najwy¿szej jakoœci

Komfortowe style noszenia

Savi 740

Savi 730

Savi 710

Savi 720

 



Wykorzystuje funkcjonalny sterownik wydajnoœci.  Posiada zdolnoœæ obs³ugi po³¹czeñ wychodz¹cych 
ze wszystkich urz¹dzeñ telefonicznych oraz inteligentnego nimi zarz¹dzania. Obs³uguje do 3 dodatkowych 
u¿ytkowników s³uchawek Savi podczas po³¹czeñ konferencyjnych. Cechuje siê doskona³¹ jakoœci¹, 
naturalnym brzemieniem oraz przejrzystoœci¹ dŸwiêku.

Seria Savi 700

Cechy kluczowe

Wyj¹tkowy komfort zarz¹dzania po³¹czeniami

• Proste odbieranie rozmów pomiêdzy komputerem,
  telefonem stacjonarnym i komórkowym
• Automatycznie kieruje d¿wiêk z komórki do urz¹dzenia, 
  z którego odebra³eœ rozmowê - do zestawu s³uchawkowego 
  lub telefonu komórkowego
• Prosty transfer po³¹czenia miêdzy s³uchawk¹, 
  a telefonem komórkowym, pozwala na kontynuacjê rozmowy
  nawet gdy opuœcisz biuro i wsi¹dziesz do samochodu

• Zmienna moc sygna³u optymalizuje zasiêg i zu¿ycie energii
  wyd³u¿aj¹c mo¿liwy czas rozmów

• Mo¿liwoœæ przeprowadzenia konferencji z trzema innymi 
  osobami posiadaj¹cymi podobne s³uchawki w biurze

Innowacyjny design Savi 740

• Najl¿ejsza bezprzewodowa s³uchawka DECT™ 
  na rynku
• Trzy wygodne style noszenia do wyboru

• Wymienny akumulator* dla nieograniczonego 
  czasu rozmów

Rewelacyjna jakoœæ dŸwiêku

• Zaawansowany wideband przy u¿yciu technologii CAT-iq 
  aby osi¹gn¹æ jak najwy¿sz¹ jakoœæ dŸwiêku

• Mikrofon z redukcj¹ szumów zmniejsza ha³as z otoczenia

• Enhanced Digital Signal Processing (DSP) 
  zapewnia bardziej naturalnie brzmi¹cy g³os

Zalecane akcesoria
• Korzystaj z nieograniczonego czasu 
  rozmów* przy u¿yciu opcjonalnego 
  uchwytu  Deluxe do ³adowania 
  dodatkowego akumulatora i s³uchawki
  (uchwyt + akumulator)

 
 

*tylko Savi 740: nieograniczony czas rozmów przy u¿yciu akumulatora
 wymiennego nawet podczas rozmowy - Hot Swap
(dodatkowy akumulator oferowany oddzielnie)

NUMER MODELU NUMER CZÊŒCI

Standardowa wersja UC zaprojektowana 
dla korzystaj¹cych z niej aplikacji i softphone 

® ® ® ™firm Avaya , Cisco , IBM , Skype  i innych.

 
 

W710 
W720  
W730 
W740

83545-03  
83544-03  
83543-03  
83542-03

® ™Zoptymalizowane dla Microsoft  Lync  Server 2010 
®Zoptymalizowane dla Microsoft  OCS 2007

W730-M. 
W740-M

84002-03  
84001-03

TM

*tylko Savi 740: nieograniczony czas rozmów przy u¿yciu wymiennego akumulatora 
(dodatkowy akumulator oferowany oddzielnie)

Regulacja g³oœnoœci 
i wy³¹czenie mikrofonu

 

Przycisk odbioru telefonu stacjonarnego

Przycisk odbioru
i zakoñczenia po³¹czenia

Przycisk odbioru 
telefonu komórkowego

Przycisk odbioru 
po³¹czeñ PC/Mac

Wymienny akumulator 
dla nieograniczonego 
czasu rozmowy*

Mikrofon z redukcj¹ 
szumów otoczenia 
Plantronics

Uniwersalna (W740)

Na g³owê (W720, W710)

Na ucho (W730)

DECT

Dodatkowe informacje

Kompatybilnoœæ: PC/Mac + telefon komórkowy + telefon stacjonarny

Idealne dla: Profesjonalistów wykorzystuj¹cych do komunikacji 
komputer PC/Mac, telefon stacjonarny i komórkowy, 
przeprowadzaj¹cych konferencjê, szkolenia, czy korzystaj¹cych 
z multimediów

Czas rozmów: W710 / W720: do 9 godzin
W730: do 6 godzin / W740: do 7 godzin*

64-bit

Waga s³uchawki: Uniwersalna - 21g; na ucho - 25g; na g³owê (jedno ucho) - 72g; 
na g³owê (dwoje uszu) - 94g

Zasiêg: DECT, do 120 metrów miêdzy s³uchawk¹ a baz¹; 
®telefon komórkowy po³¹czony jest z baz¹ za pomoc¹ Bluetooth  v2.1

Jakoœæ dŸwiêku: Wideband dla PC i telefonu stacjonarnego: do 6,800 Hz

Ochrona s³uchu: ®SoundGuard : chroni przed dŸwiêkami powy¿ej 118dBA 
(W730, W740)

® ™SoundGuard  DIGITAL : dodatkowo t³umi niepo¿¹dane, g³oœne 
d¿wiêki oraz zgodnie z dyrektyw¹ “Ha³as w miejscu pracy”
utrzymuje poziom dŸwiêku poni¿ej 85dBA œrednio na 8h pracy 
(W710, W720, W740 z pa³¹kiem na g³owê)

Gwarancja: 2 lata

Kodowanie cyfrowe:
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Oficjalny importer i dystrybutor Plantronics w Polsce:

KONTEL-TELECOM, 02-528 Warszawa, 

ul.Rakowiecka 30, Tel: 022 646 76 76 

• UC presence - prezentacja Twojej obecoœci zmieni siê 
  gdy zaczniesz rozmowê np. przez komórkê


