
Voice UC45 duo NC

Najnowszy i zarazem najbardziej wszechstronny zestaw słuchawkowy z serii Voice, wyróżniający się atrakcyjnym designem i technologią wykonania. 
Słuchawki Voice UC45  idealnie nadają się zarówno do biura jak i pracy oraz nauki zdalnej, a także do słuchania muzyki.  Kluczową cechą słuchawek 
jest doskonałe pasywne wyciszenie gwarantujące izolację od hałasów z otoczenia, uzyskane dzięki największym z dostępnych w tej serii nausznikom 
(70 mm), pokrytych miękką i przyjemną w dotyku skórą ekologiczną.  Najbardziej zaawansowana technologicznie i wszechstronna słuchawka z grupy 
Unified Communication. Posiada nowoczesny pilot USB z funkcją Audio, dającą możliwość wyboru korekty barwy dźwięku zoptymalizowanej do 
prowadzenia rozmów lub słuchania muzyki. Nowością są dwa warianty  podłączenia słuchawki do urządzeń - poprzez złącze USB lub JACK 3,5 mm. 
Wysokie standardy produkcji w Unii Europejskiej, doskonała jakość materiałów i solidna konstrukcja zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania oraz 
wysoką wytrzymałość produktu. Dzięki funkcji Plug&Play oraz kompatybilności z większością urządzeń oraz popularnych aplikacji typu softphone 
(m.in. Skype for Business, 3CX*) zestaw jest łatwy i intuicyjny w obsłudze.

*Po zainstalowaniu odpowiednich sterowników 

N O W A  G E N E R A C JA
P R O F E S J O N A L N YC H  S ŁU C H A W E K

Nazwa

Środowisko pracy

Typ środowiska pracy

Kategoria Przewodowa / Bezprzewodowa

Połączenie słuchawki

Kompatybilność

Jakość dźwięku

System redukcji szumów

Wielkość wewnętrznych głośników

Materiał i rozmiar poduszek

Materiał osłaniających pałąk nagłowny

Mikrofon z redukcją szumów

Dioda zajętości

Technologia Acoustic Protection

Technologia Digital Signal Processing

Technologia Automatic Gain Control

Plug&Play

Styl noszenia

Voice UC45 duo NC

Praca zdalna / nauka zdalna / biuro

Duży hałas / open space 

Przewodowa

USB / JACK 3,5 mm (NOWOŚĆ)

Softphone / Smartphone

Stereo HD (20-20000 HZ)

Mocny

40 mm

Skóra ekologiczna 70 mm

Skóra ekologiczna

Tak

Tak

Tak (118 dBA)

Tak

Tak

Tak

Duo

Kluczowe cechy: 

Wszechstronność ponad wszystko 

NOWOŚĆ- możliwość podłączenia do 
urządzenia przez złącze USB lub JACK 3,5mm

NOWOŚĆ - najlepiej tłumiąca hałas 
słuchawka Axtel

NOWOŚĆ – podświetlany pilot USB 
z przyciskiem Audio, dającym możliwość 
wyboru parametrów akustycznych 
dopasowanych do rozmowy lub muzyki

Największe nauszniki w ofercie 
Axtel wykonane ze skóry ekologicznej, 
oferujące idealną izolację

Technologia Plug&Play oraz
kompatybilność z większością urządzeń 
i systemów (Skype for Business, 3CX*)

Europejska jakość i produkcja 

Pełniejszy dźwięk STEREO 
w jakośći HD dzięki dużym
głośnikom 40mm

Nowoczesny design i doskonała
konstrukcja, zapewniająca 
pasywną redukcję szumów

Mikrofon z zaawansowaną
redukcją szumów i diodą 
zajętości (Busy Light) 

Dowiedz się więcej na:  www.axtelworld.pl

Opis:


