
This version of the wordmark can only be 
used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.

Ewolucja bezprzewodowych
s³uchawek nag³ownych

Nowe serie CS / Savi  

Jesieñ 2011



Plan wymiany modeli od wrzeœnia 2011

Dostêpne wiosn¹ 2012

Dotychczasowa Seria CS

Nowa Seria CS500

Porównanie modeli CS60 i CS540

CS60™

na ucho, na g³owê,

na szyjê*

na ucho, na g³owê,

na szyjê*

Wideband Nie Tak

Czas rozmów Do 9 godzin Do 7 godzin

Waga s³uchawki 27 gram 21 gram

Zasiêg Do 100 metrów  Do 120 metrów

Redukcja szumów Tak Tak

Konferencje Nie Tak, do 4 s³uchawek

Zmienna moc sygna³u Nie Tak

£atwe odk³adanie na bazê Nie

*pa³¹k na szyjê oferowana jest oddzielnie

Sk¹d ta zmiana?

• Rodzina produktów CS jest w Plantronics 

najlepiej sprzedaj¹c¹ siê mark¹ przez niemal 

dekadê

• ®Projektuj¹c najnowsze Savi  Office

mogliœmy unowoczeœniæ wygl¹d produktu 

oraz wykorzystywane technologie

• Nowa seria produktów 

ofertê Savi 700 w portfolio rozwi¹zañ 

bezprzewodowych, które otrzyma³o nowy, 

atrakcyjny wygl¹d oraz ekscytuj¹ce s³uchawki

CS500 uzupe³nia 

 

Style noszeniaCechy Produktu

Na g³owie 
(CS520 ) (na dwoje uszu)

Na g³owie 
(CS510) (na jedno ucho)

Uniwersalna(CS540)
(dostêpny pa³¹k na szyjê)DECT

Seria CS500

Najl¿ejsza na rynku s³uchawka

DECT do telefonów (uniwersalna)

Elegancka, magnetyczna

platforma dokuj¹ca

Adaptive Power - zmienna si³a 

sygna³u optymalizuje zasiêg 

oraz czas rozmów

Mikrofon z redukcj¹ szumów 

otoczenia Plantronics

£¹czy siê z...

CS60™CS351N™ CS361N™ CS70N™

CS540™CS510™ CS520™ CS530™

CS540™

Styl noszenia

Tak (magnetyczne)



Dotychczasowe Savi Office

Nowa seria Savi 700

Plan wymiany modeli od wrzeœnia 2011

WO200/WO201WO300 WO350 WO100/WO101

Porównanie modeli Savi Office i Savi 700

Savi 740

Telefon biurowy + 
PC

Telefon biurowy + 
PC + telefon komórkowy

Styl noszenia
na ucho,

na g³owê

na ucho, 

na g³owê, na szyjê

Wideband tylko PC PC i telefon IP

Czas rozmów do 9  godzin nieograniczony*

Waga s³uchawki 23 gramy 21 gram

Zasiêg do 120 metrów do 120 metrów

Redukcja szumów Tak Tak

Przycisk vol/mute Nie Tak

Zmienna moc sygna³u Tak Tak

Konferencje Tak, do 4 s³uchawek Tak, ³atwa do 4 s³uchawek

£atwe odk³adanie na bazê Nie Tak (magnetyczne)

Automatyczne wykrywanie 

urz¹dzeñ
Tak, PC i 
telefon biurowy

Tak, PC, telefon biurowy i 
telefon komórkowy

*do 7 godzin na jednym akumulatorze; nieograniczony czas rozmów 
przy zakupie wymiennego akumulatora oferowanego oddzielnie

Style noszenia Cechy Produktu

Ulepszamy rodzinê produktów Savi 

o kilka dodatkowych funkcji:

• Rozwój Unified Communications napêdza 

rosn¹ce zapotrzebowanie na skonsolidowan¹, 

bezprzewodow¹ komunikacjê pomiêdzy 

urz¹dzeniami u¿ywanymi na co dzieñ w 

biurze (telefon biurowy, PC i telefon komórkowy)

• Nowa seria produktów Savi uzupe³nia 

ofertê CS500 w portfolio rozwi¹zañ 

bezprzewodowych, które otrzyma³o nowy, 

atrakcyjny wygl¹d oraz ekscytuj¹ce s³uchawki

Na g³owie

(W720, W710)

Na uchu

(W730)

Uniwersalna

(W740)

DECT

Regulacja g³oœnoœci i 

wy³¹czenie mikrofonu

Przycisk odbioru 

telefonu biurowego

Przycisk odbioru 

i zakoñczenia 

po³¹czenia

Przycisk odbioru 

telefonu komórkowego

Przycisk odbioru 

po³¹czeñ PC

Wymienny akumulator

dla nieograniczonego 

czasu rozmowy

*£adowanie >50% w ci¹gu godziny.

Mikrofon z redukcj¹ 

szumów otoczenia 

Plantronics

®Seria Savi

£¹czy siê z...

Savi 730

W730/W730-M.

Savi 740

W740/W740-M.

Savi 710

W710

Savi 720

W720

WO100

Kompatybilnoœæ



*£adowanie >50% w ci¹gu godziny 

1Wszelkie informacje dotycz¹ce modeli Jabra GN9120 oraz GN9330 zaczerpniête zosta³y 
ze stron jabra.com i hellodirect.com i by³y aktualne w momencie publikacji
2
Strona jabra.com nie podawa³a informacji dot. wagi zestawu GN9120

1Przy u¿yciu wymiennego akumulatora oferowanego oddzielnie
2
Wszelkie informacje dotycz¹ce modelu Jabra PRO 9470 

ze stron jabra.com i hellodirect.com i by³y aktualne w momencie publikacji

zaczerpniête zosta³y 

3Oparte na testach przeprowadzonych przez Pantronics

Kluczowe argumenty sprzeda¿y
Wyzwania Cechy Korzyœci

Wspó³praca pomiêdzy 

wieloma urz¹dzeniami

•  Wsparcie kilku urz¹dzeñ •  U proszczona komunikacja 
    pomiêdzy urz¹dzeniami: PC, 
    telefon biurowy i komórkowy

Skierowanie po³¹czeñ 

z bardziej odpowiedniego 

urz¹dzenia

•  I nteligentny system 

    wykrywania obecnoœci 

    (presence) dla softphonePC 

•  B ardziej efetywne 

    wykorzystanie czasu przy 

    ulepszonym dzia³aniu UC

Swoboda poruszania siê 

i wykonywania czynnoœci 

podczas rozmowy

•  D Ÿwiêk audio dla PC 

     w jakoœci DECT™ 

     z unikalnym interfejsem USB

•   Mocny i wyraŸny sygna³ 

    nawet do 120 metrów

Niski komfort rozmowy

spowodowany s³ab¹

jakoœci¹ po³¹czenia

•  W ideband CAT-iq, DSP 

     i inne funkcje audio

•   WyraŸne, naturalnie brzmi¹ce 

    rozmowy

Przerywanie po³¹czeñ

z powodu ograniczonej

¿ywotnoœci akumulatora

•  W ytrzyma³y, wymienny 

    akumulator z mo¿liwoœci¹ 

    wymiany w trakcie rozmów 

    i zmienna moc sygna³u (tylko Savi 740)

•  N ieograniczony czas rozmowy

Mo¿liwoœæ do³¹czenia 

do rozmowy 

wspó³pracowników

•  T echnologia konferencyjna 

    Savi umo¿liwia do³¹czenie 

    czterech s³uchawek do  

    jednej bazy

•  £ atwiejsze ³¹czenie rozmów 

    plus szersze mo¿liwoœci 

    wspó³pracy oraz szkoleñ

    (collaboration)

•   Wartoœæ dodana 

     za³¹czonego oprogramowania

•  £ atwiejsze zarz¹dzanie 
    po³¹czeniami 
    oraz konfiguracja s³uchawek

Kluczowe argumenty sprzeda¿y
Wyzwania Cechy Korzyœci

Codzienny komfort •  T rzy ró¿ne style noszenia •  E lastycznoœæ i mo¿liwoœæ wyboru 

    miêdzy mono a stereo

Potrzeba odejœcia od 

biurka i wykonywania 

szeregu czynnoœci 

podczas prowadzenia 

rozmowy

•  T echnologia DECT ze 

    zwiêkszonym zasiêgiem

•  P rzyciski zdalnego odbioru 

    i zakoñczenia po³¹czenia 

    oraz regulacji g³oœnoœci

•  Zmienna moc sygna³u 

    dla zoptymalizowania zasiêgu 

    i ¿ywotnoœci akumulatora

•   Mocny i wyraŸny sygna³ nawet 

    do 120 metrów

•  S woboda poruszania

Niski komfort rozmowy

spowodowany s³ab¹

jakoœci¹ po³¹czenia

•  W ideband CAT-iq, DSP 

     i mikrofon z redukcj¹ szumów 

     otoczenia

•  W yraŸne, naturalnie brzmi¹ce 

    rozmowy

Mo¿liwoœæ do³¹czenia 

do rozmowy 

wspó³pracowników

•  T echnologia konferencji 

    umo¿liwiaj¹ca po³¹czenie 

    do trzech s³uchawek

    do jednej bazy

•   Szersze mo¿liwoœci wspó³pracy 

    oraz szkoleñ

D³ugi czas instalacji •  U proszczone okablowanie 

    oraz kompatybilnoœæ 

    z akcesoriami Savi EHS i HL-10

•  £atwa instalacja

Porównanie konkurencyjnoœci

Savi 740 2Jabra PRO 9470

£¹cznoœæ

Instalacja Interaktywny 

przewodnik online

Ekran dotykowy z 

kreatorem instalacji

Style noszenia 3 style 3 style

Konferencje Do 4 s³uchawek Do 4 s³uchawek

£¹czenie 

rozmów

Tak Tak

Czas rozmów 1Nieograniczony do 11 godzin

Waga s³uchawki 20.8 gram 36.5 gram 3

CS540 Jabra
1GN9120

Jabra
GN9330e 1

£¹cznoœæ Telefon biurowy Telefon biurowy Telefon biurowy

Zasiêg do 120 metrów do 95 metrów do 100 metrów

Wideband Tak Nie Nie

Style noszenia 3 style 2 style 2 style

Konferencje Do 4 

s³uchawek
®CS500 lub Savi

Do 4 

s³uchawek

GN9120

Nie

Czas rozmów do 7 godzin* do 12 godzin do 9 godzin

Waga s³uchawki 20.8 gram 26 gram

Seria CS500™

®Seria Savi  700



Najczêœciej zadawane pytania

1. Jaka jest przewaga po³¹czeñ szerokopasmowych wideband 

nad w¹skopasmowymi narrowband?

szerszy zasiêg czêstotliwoœci, 

które mog¹ byæ wysy³ane lub 

odbierane. Seria CS500 korzysta

z tych technologii znacznie 

poprawiaj¹c jakoœæ i zrozumia³oœæ 

rozmów.

 

 

2. Czym jest adaptacyjny system zasilania i dlaczego przydaje 

siê w biurze? 

Bezprzewodowa technologia DECT umo¿liwia pozostawanie w zasiêgu sieci 

bêd¹c w odleg³oœci do 120 metrów od jednostki bazowej. Us³uga ta posiada 

jednak limit osób korzystaj¹cych z niej jednoczeœnie. Adaptacyjny system 

zasilania wykrywa jak daleko jesteœ od urz¹dzenia i przystosowuje si³ê sygna³u 

DECT do tej odleg³oœci. Mówi¹c proœciej, im bli¿ej jednostki bazowej tym 

mniejsze zu¿ycie sygna³u. Umo¿liwia to korzystanie z DECT wiêkszej liczbie 

osób, jak równie¿ wyd³u¿a ¿ywotnoœæ baterii s³uchawki wp³ywaj¹c 

bezpoœrednio na czas rozmów.

3. Czy mo¿liwa jest konferencja przy u¿yciu innych bezprzewodowych 

zestawów s³uchawkowych w ramach serii CS500?

Tak, jeœli Twój rozmówca posiada tak¹ sam¹ s³uchawkê co Ty, mo¿e 

zwyczajnie pod³¹czyæ j¹ do Twojej bazy i wzi¹æ udzia³ w konferencji. 

Jeœli rozmówca posiada inny rodzaj zestawu s³uchawkowego równie¿ 

ma mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konferencji bezprzewodowo. 

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w instrukcji u¿ytkownika. 

Konferencjê mo¿na przeprowadzaæ z trzema osobami korzystaj¹cymi 

z zestawów CS500 a nawet Savi DECT.

4. Co dzieje siê z CS70N?

Model CS70N bêdzie obecny a¿ do zmiany na now¹ seriê CS530 na wiosnê 2012.

 

5. Czy nowa seria CS500 jest zgodna z zasadami ochrony s³uchu w trakcie 

wykonywania pracy?

Nag³owne zestawy s³uchawkowe CS510 oraz CS520 posiadaj¹ niezbêdn¹ 

technologiê zapewniaj¹c¹ pe³n¹ ochronê u¿ytkowników przed nadmiernym ha³asem 
®w pracy. Ponad to posiadaj¹ równie¿ technologiê Plantronics Soundguard  

™DIGITAL , która chroni przed ha³asami powy¿ej 118dBA oraz wychwytuje i eliminuje 

znaczne, nag³e wzrosty g³oœnoœci.

 

6. Gdzie mogê otrzymaæ informacjê na temat optymalnej konfiguracji oraz 

rozmieszczenia bezprzewodowego systemu audio.

Firma Plantronics oferuje swoim klientom bezp³atn¹ informacjê na ten temat. 

Wystarczy jedynie odpowiedzieæ na kilka krótkich pytañ dotycz¹cych charakterystyki 

Twojego biura oraz przeznaczenia sieci. Specjalnie do tego przeznaczone 

narzêdzie obliczy najbardziej optymalne rozmieszczenie oraz przygotuje raport 

dotycz¹cy konfiguracji. 

Aplikacjê mo¿na znaleŸæ na stronie: www.plantronics.com/uctoolkit.

7. Czy moje akcesoria do serii Cs60 bêd¹ dzia³a³y z now¹ seri¹ Cs500?

Tak, podnoœnik s³uchawki HL10 jest kompatybilny z bezprzewodowymi bazami 

CS500 oraz Savi 700. Zosta³ zaprojektowany dla CS60 ale z now¹ seri¹ 

dzia³a prawid³owo. Kable EHS do CS60 nie s¹ kompatybilne z bazami 

CS500 czy Savi 700 z powodu ró¿nego rozmiaru z³¹cza audio. 

Firma Plantronics bezp³atnie wymieni kable EHS przy wymianie 

dotychczasowego systemu na nowy. Kable EHS dla serii CS500 s¹ równie¿ 

kompatybilne z seriami Savi WO oraz Savi 700.  

1. Jak d³ugo Plantronics pozostawi w obiegu seriê Savi Office?

Sprzeda¿ czêœci zamiennych i akcesoriów prowadzona bêdzie przez 

2 lata od wycofania serii Savi Office. Jeœli w tym czasie bêdzie mia³ 

miejsce zwrot poparty gwarancj¹, produkt zostanie wymieniony na ten 

sam model (do momentu wyczerpania zasobów).

 

2. Co oznacza “nieograniczony czas rozmów” w przypadku Savi 740

Savi 740 wyposa¿ona jest w wymienny akumulator z mo¿liwoœci¹ 

zamiany w trakcie trwania rozmowy, bez koniecznoœci jej 

przerywania. Pojedynczy, w pe³ni na³adowany akumulator wystarczy 

do prowadzenia rozmowy do 7 godzin, co dla zdecydowanej 

wiêkszoœci u¿ytkowników jest wystarczaj¹ce.

 

3. Czy mogê u¿ywaæ mojego dotychczasowego zestawu s³uchawkowego 

Savi Office z now¹ baz¹ Savi 700?

Dla u¿ytkowników Savi Office zostanie udostêpnione nowe 

oprogramowanie do pobrania ze strony dzia³u technicznego znajduj¹cego 

siê na Plantronics.com, dziêki któremu dotychczasowe zetawy bêd¹ 

w pe³ni kompatybilne z now¹ baz¹ Savi 700. Mo¿liwym bêdzie równie¿ 

u¿ycie zestawu s³uchawkowego Savi 740 (WH500) na dotychczasowej 

bazie Savi Office.

 

4. Co oznacza zmiana modeli dla kabli EHS czy innych akcesoriów 

u¿ywanych obecnie z Savi Office?

U¿ywany dotychczas podnoœnik s³uchawki HL10 jest w pe³ni kompatybilny 

z bezprzewodow¹ baz¹ Savi 700. Równie¿ kable EHS Savi Office nadaj¹ 

siê do u¿ycia z baz¹ Savi 700.

 

5. 

siê w biurze?  

Czym jest adaptacyjny system zasilania i dlaczego przydaje 

Bezprzewodowa technologia DECT umo¿liwia pozostawanie w zasiêgu sieci 

bêd¹c w odleg³oœci do 120 metrów od jednostki bazowej. Us³uga ta posiada 

jednak limit osób korzystaj¹cych z niej jednoczeœnie. Adaptacyjny system 

zasilania wykrywa jak daleko jesteœ od urz¹dzenia i przystosowuje si³ê sygna³u 

DECT do tej odleg³oœci. Mówi¹c proœciej, im bli¿ej jednostki bazowej tym 

mniejsze zu¿ycie sygna³u. Umo¿liwia to korzystanie z DECT wiêkszej liczbie 

osób, jak równie¿ wyd³u¿a ¿ywotnoœæ baterii s³uchawki, co wp³ywa 

bezpoœrednio na czas rozmów.

 

6. 

nad w¹skopasmowymi narrowband?

Jaka jest przewaga po³¹czeñ szerokopasmowych wideband 

Tradycyjne telefony biurowe maj¹ ograniczon¹ czêstotliwoœæ (300 do 3.6KHz). 

Dla porównania czêstotliwoœæ g³osu ludzkiego to oko³o 100 do 5KHz co 

oznacza, ¿e czêstotliwoœci bardzo niskie lub wysokie nie s¹ wychwytywane. 

Bardziej zaawansowane aparaty telefoniczne lub softphony oferuj¹ znacznie szerszy 

zasiêg czêstotliwoœci, które mog¹ byæ wysy³ane lub odbierane. Seria CS500 

korzysta z tych technologii znacznie poprawiaj¹c jakoœæ i zrozumia³oœæ rozmów.

 

 

 

7. Czy w nowej serii Savi 700 mo¿liwym jest przeprowadzanie konferencji w 

innego rodzaju zestawach s³uchawkowych, tak jak mia³o to miejsce 

w przypadku Savi Office?

Tak, jeœli Twój rozmówca posiada tak¹ sam¹ s³uchawkê co Ty, mo¿e 

zwyczajnie pod³¹czyæ j¹ do Twojej bazy i wzi¹æ udzia³ w konferencji. 

Jeœli rozmówca posiada inny rodzaj zestawu s³uchawkowego równie¿ 

ma mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konferencji bezprzewodowo. Szczegó³owe 

informacje znajduj¹ siê w instrukcji u¿ytkownika. Konferencjê mo¿na 

przeprowadzaæ z trzema osobami korzystaj¹cymi z zestawów Savi a 

nawet CS500 DECT.

Seria CS500

Seria Savi 700

150kHz 300kHz 3.4kHz 7kHz

Tradycyjne telefony biurowe maj¹ ograniczon¹ czêstotliwoœæ (300 do 3.6KHz). 

Dla porównania czêstotliwoœæ g³osu ludzkiego to oko³o 100 do 5KHz co 

oznacza, ¿e czêstotliwoœci bardzo niskie lub wysokie nie s¹ wychwytywane. 

Bardziej zaawansowane aparaty telefoniczne lub softphony oferuj¹ znacznie

Narrowband Wideband



CS50? Series

Styl noszenia

Wideband

Czas rozmów

Waga s³uchawki

Zasiêg

Redukcja szumów

Konferencje

Zmienna moc sygna³u

£atwe odk³adanie na bazê

Numer modelu

Numer czêœci

CS540

na ucho, na g³owê, na szyjê* 

Tak

do 7 godzin**

21 gram

120 metrów

Tak

Tak, do 4 s³uchawek

Tak

Tak (magnetyczne)

CS540

84693-01

CS510™? CS520™?

na g³owê (na jedno ucho) na g³owê (na dwoje uszu)

Tak Tak

do 9 godzin do 9 godzin

94 gram 72 gram

120 metrów 120 metrów

Tak Tak

Tak, do 4 s³uchawek Tak, do 4 s³uchawek

Tak Tak

Nie Nie

CS510 CS520

84691-01 84692-01

Sav椠70? Series

Kompatybilnoœæ

Styl noszenia

Wideband

Czas rozmów

Waga s³uchawki

Zasiêg

Redukcja szumów

Przyciski g³oœnoœci / mute

Zmienna moc sygna³u

Konferencje

£atwe odk³adanie na bazê

Numer modelu

Numer czêœci

TM  Numer czêœci

 
Savi 740

 

PC i telefon biurowy

nieograniczony*

21 gram

120 metrów

Tak

Tak

Tak

Tak, do 4 s³uchawek

Tak (magnetyczne)

W740/W740-M**

83542-03

84001-03

 
Savi 730

PC i telefon biurowy

do 6 godzin

25 gram

120 metrów

Tak

Tak/Nie

Tak

Tak, do 4 s³uchawek

Nie

W730/W730-M.**

83543-03

84002-03

 
Savi 710

 
Savi 720

Telefon biurowy + PC + 
telefon komórkowy

Telefon biurowy + PC + 
telefon komórkowy

na g³owê (na jedno ucho) na g³owê (na dwoje uszu)

PC i telefon biurowy PC i telefon biurowy

do 9 godzin do 9 godzin

72 gramy 94 gramy

120 metrów 120 metrów

Tak Tak

Tak Tak

Tak Tak

Tak, do 4 s³uchawek Tak, do 4 s³uchawek

Nie Nie

W710 W720

83545-03 83544-03

- -

*do 7 godzin na jednym akumulatorze; nieograniczony czas rozmów przy zakupie wymiennego akumulatora (oferowanego oddzielnie) 
** modele -M zoptymalizowane      

®do wersji Microsoft

Seria Savi 700

Seria CS500

*pa³¹k na szyjê oferowany oddzielnie
**³adowanie >50% w ci¹gu godziny.

Dostêpne wiosn¹ 2012CS530™?

na ucho

Tak

do 6 godzin

25 gram

120 metrów

Tak

Tak, do 4 s³uchawek

Tak

Nie

CS530

TBA

na ucho, na g³owê, na szyjêna ucho

Telefon biurowy + PC + 
telefon komórkowy

Telefon biurowy + PC + 
telefon komórkowy



INFORMACJE O NUMERACH CZÊŒCI

Dotychczasowy 
model

Dotychczasowy 
numer czêœci Zamiennik Styl noszenia Numer czêœci Kod EAN

WO100 79956-03 W740 Uniwersalna 83542-03 5033588035787

WO101 82203-03 W740-M.* Uniwersalna 84001-03 5033588035817

WO200 79957-03 W730 Na ucho 83543-03 5033588035848

WO201 82204-03 W730-M.* Na ucho 84002-03 5033588035879

WO300 81794-03 W710 Nag³owne na jedno ucho 83545-03 5033588035930

WO350 81802-02 W720 Nag³owne na dwoje uszu 83544-03 5033588035909

®
* modele -M zoptymalizowane do wersji Microsoft      

INFORMACJE O NUMERACH CZÊŒCI

Dotychczasowy 
model

Dotychczasowy 
numer czêœci Zamiennik Styl noszenia Numer czêœci Kod EAN

CS60™ 36995-10/11 CS540™ 84693-01 5033588035541

CS351N™ CS510™ 84691-01 5033588035527

CS361N™ CS520™ 84692-01 5033588035534

CS70N™ CS530™ do potw. do potwierdzenia

CS60™ z Hl10 39159-11/12 CS540™ i HL10 Uniwersalne 84693-12 5033588036975

CS60X™ z APA-2 38516-11 CS540™ i APA-22 Uniwersalne 38986-01 5033588036944

CS60™ z APS-1 39445-12 CS540™ i APS-10 Uniwersalne 38987-01 5033588036951

86180-01 64399-03

83323-12

81423-01

84605-0184604-01

39954-0184606-01

84609-0180287-01

3833825 (25)

60961-35

64399-03

83356-0282905-12

39954-01 81423-01 86005-01

84598-01 84604-01

84602-01/

84603-01

84605-01

84601-01

84599-01

Akcesoria i czêœci zamienne 

dla modeli Savi Office i Savi 700:

Akcesoria i czêœci zamienne 

dla modeli CS i CS500:  

83322-12

38338-25 (25) 80287-01 60961-35

Nr. czêœci Opis

86180-01 Akumulator do zestawu s³uchawkowego CS540

64399-03 Akumulator do zestawu s³uchawkowego (z narzêdziem

do usuwania, CS510, CS520) 

84604-01 Zapasowe materia³y eksploatacyjne do modelu CS540
 84605-01 Pa³¹k na g³owê do zestawu 

s³uchawkowego modelu CS540 

84606-01 Pa³¹k na szyjê do zestawu 

s³uchawkowego modelu CS540 

86009-01 Przewód interfejsu telefonu, 

Savi i CS500 (nie pokazany) 

39954-01 Adapter T-piece
 
83323-12 Dodatkowa s³uchawka do modelu CS510

83322-12 Dodatkowa s³uchawka do modelu CS520

81423-01 Zapasowy zasilacz uniwersalny AC 

do modeli CS500

38338-25 G¹bki skóropodobne (25) do zestawu 

s³uchawkowego modeli CS510 i CS520 

80287-01 Zapasowy wskaŸnik zajêtoœci linii OLI

60961-35 Podnoœnik s³uchawki HL10

61578-01 Taœma monta¿owa do HL10 (nie pokazana)

39569-01 Adaptery HL10 Aastra Office 25,35,45 (nie pokazane)

 

Nr. czêœci Opis

82905-12 S³uchawka DECT na ucho + podstawka, Savi

83356-02 Dodatkowa s³uchawkowa Savi 740

80287-01 WskaŸnik zajêtoœci linii OLI

60961-35 Podnoœnik s³uchawki HL10

84609-01 Podstawa ³aduj¹ca dla 5 jednostek, Savi

(w zestawie zasilacz UK/EURO)

84601-01 Uchwyt Deluxe do ³adowania s³uchawki i akumulatora

do modelu W740

38338-25 G¹bki skóropodobne do zestawu 

s³uchawkowego W710, W720 (25)

64399-03 Akumulator do zestawu s³uchawkowego (z narzêdziem

do usuwania, W710, W720)
 

39954-01 Adaper T-piece 

81423-01 Zapasowy zasilacz uniwersalny AC

86005-01 Podstawa ³aduj¹ca dla jednej jednostki, Savi

84602-01 £adowarka USB do modelu W740

84603-01 Podrêczny zestaw ³aduj¹cy USB dla modelu W740

84598-01 Zapasowy akumulator do zestawu s³uchawkowego 

modelu W740

84604-01 Zapasowe materia³y eksploatacyjne do modelu W740
 

84605-01 Zapasowy pa³¹k na g³owê do zestawu 

s³uchawkowego modelu W740 

84599-01 Uchwyt do ³adowania s³uchawki W740

83322-12 Dodatkowa s³uchawka do modelu W720

83323-12 Dodatkowa s³uchawka  do modelu W710

61578-01 Taœma monta¿owa do HL10 (nie pokazana)

39569-01 Adaptery HL10 Aastra Office 25,35,45 (nie pokazane) 

86009-01 Zapasowy przewód interfejsu telefonu (nie pokazany)

 

83323-12 83322-12

39986-01/01

39261-01/01

39448-01/02

Uniwersalne

Nag³owne na jedno ucho

Nag³owne na dwoje uszu

Na ucho



Udostêpniamy nowe narzêdzia marketingowe dla partnerów i klientów

Reklama i œrodki komunikacji elektronicznej

15965_PS_CS500.indd   1 17/05/2011   17:07 a larger version.

www.plantronics.net.pl

Karty Produktów Ulotki elektroniczne Przewodniki, porównania, informacje o kompatybilnoœci 

Banery

Wireless Transition QSG/PL/0911/A4

Oficjalny importer i dystrybutor Plantronics w Polsce:

KONTEL-TELECOM, 02-528 Warszawa, ul.Rakowiecka 30, Tel: 022 646 76 76 

E-maile

TCO Certified Headsets 2 jest nowym, uznawanym na ca³ym œwiecie 

szwedzkim certyfikatem, przyznawanym s³uchawkom 

o najwy¿szych parametrach technicznych i u¿ytkowych 

i minimalnym wp³ywie na œrodowisko naturalne. 

Jest œwiadectwem tego, ¿e produkty Plantronics 

przesz³y pomyœlnie niezale¿ne, rygorystyczne testy 

na wysok¹ jakoœæ dŸwiêku, wytrzyma³oœæ i s¹ przyjazne œrodowisku.

Certyfikat TCO poœwiadcza, ¿e s³uchawki spe³ni³y te¿ kryteria:

©2011 Plantronics, Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. Nazwa Plantronics, CS510, CS520, CS530, CS540 oraz Savi s¹ znakami handlowymi lub zastrze¿onymi znakami handlowymi Plantronics, Inc. 
DECT™ jest zastrze¿onym znakiem handlowym ETSI. Microsoft jest jest znakiem handlowym lub zastrze¿onym znakiem handlowym Microsoft Corporation. 
Nazwa Bluetooth oraz logo Bluetooth s¹ w³asnoœci¹ Bluetooth SIG, Inc. i s¹ wykorzystywane przez Plantronics, Inc. na podstawie udzielonej licencji. 
Wszystkie pozosta³e znaki handlowe s¹ w³asnoœci¹ ich w³aœcicieli.

Niniejsze t³umaczenie nale¿y do KONTEL-TELECOM, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treœci bez zezwolenia jest niedozwolone. 
Materia³ do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgod¹ w³aœciciela wyra¿on¹ w umowie partnerskiej.

Dokonaj w³aœciwego wyboru

Ergonomia      Emisja      Ekologiaüüü
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