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Słuchawki z mikrofonem Manhattan Mono
USB
Indeks: 85461 Producent: Manhattan Kod producenta: 179874

Cena: 55.93 zł

Opis

Słuchawki z mikrofonem Manhattan Mono USB

Słuchawka USB Manhattan 179874 – Zamknięta Słuchawka Mono USB z Mikrofonem Słuchawka mono z mikrofonem -
Niezawodna jakość dla domu, biura oraz call center Słuchawka Mono USB z Mikrofonem Manhattan 179874 to
uniwersalne oraz niezawodne narzędzie audio wspierające komunikację on-line w najbardziej popularnych systemach
operacyjnych oraz większości platform, takich jak Skype, Microsoft Teams czy Zoom. Niezależnie od tego, czy bierzesz
udział w telekonferencji, słuchasz webinaru czy rozmawiasz z klientem, za każdym razem uzyskasz niezawodną jakość
dźwięku. Dodatkowo, mając podczas rozmowy wolne ręce, możesz bezproblemowo pisać na klawiaturze lub wprowadzać
ważne dane. Plug and Play dla biznesu Słuchawka Mono USB z Mikrofonem Manhattan 179874 jest gotowa do pracy
niemal natychmiast po wyjęciu z opakowania, aby rozpocząć rozmowę lub słuchanie webinaru słuchawkę wystarczy
podłączyć po wolnego portu USB-A urządzenia audio. Działa ona niezależnie od systemu operacyjnego na jakim pracujesz,
nie musisz również martwić się o rozładowaną baterię, ponieważ słuchawka zasilana jest bezpośrednio z portu USB.
Komfort każdego dnia Słuchawka Mono USB z Mikrofonem Manhattan 179874 jest niezwykle lekka i wygodna, posiada
regulowany pałąk oraz bardzo miękką poduszkę nauszną zapewniającą komfort nawet podczas długich godzin pracy.
Regulowany pałąk umożliwia szybką zmianę położenie mikrofonu, aby uzyskać lepsze przechwytywanie dźwięku lub
odsunięcie go od ust po skończonej rozmowie. Regulacja głośności na kablu Słuchawka Mono USB Manhattan 179874
wyposażona została w regulację głośności na kablu, dzięki której w szybki i prosty sposób możesz zmniejszyć lub
zwiększyć głośność nie odrywając się od pracy. Opis produktu:   Słuchawka mono idealna do zastosowania w domu, biurze
oraz do call center Wysoka jakość dźwięku oraz niezawodna klarowność połączeń Miękka poduszka nauszna zapewnia
komfort podczas długotrwałego użytkowania Regulowany pałąk zapewnia wygodę oraz swobodę dopasowania Elastyczny,
regulowany wysięgnik mikrofonu zapewnia wygodną komunikację Wygodna regulacja głośności na kablu Jedno złącze
USB do podłączenia zarówno dźwięku jak i mikrofonu Połączenie poprzez USB umożliwia ominięcie uszkodzonych portów
audio lub karty dźwiękowej Szybka i prosta instalacja typu Plug and Play - nie wymaga pobierania sterowników Współpraca
ze wszystkimi systemami operacyjnymi Gwarancja 3 lata Standardy i certyfikaty:   USB 2.0 CE FCC RoHS Parametry
słuchawek:   Impedancja: 32 Ω Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz Czułość: 103dB ±3dB (przy 1mW / 1Khz) Średnica
głośnika: 40mm Moc wyjściowa: 30mW (max.) Napięcie wejściowe: 5V / 50mA Parametry mikrofonu:   Typ:
jednokierunkowy Pasmo przenoszenia: 30Hz - 16kHz Czułość: 58dB ±3dB Parametry fizyczne:   Długość kabla: 150cm
Wymiary: 100 x 80 x 30 mm Waga: 116g Kolor: czarny Warunki otoczenia:   Temperatura pracy: 0° - 40°C Temperatura
przechowywania: -20° - 60°C Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96% Zawartość opakowania:   Słuchawka Mono USB z
Mikrofonem Instrukcja szybkiej instalacji

Parametry



Kolor dominujący czarny

Rodzaj słuchawek nauszne

EAN 0766623179874

Kod producenta 179874

Szerokość produktu 8

Wysokość produktu 10

Głębokość produktu 3

Waga produktu 10

Materiał tworzywo sztuczne

Regulacja głośności tak

Mikrofon tak

Konstrukcja zamknięta

Impedancja 32

Długość przewodu 1.5

Stan Nowy

Zdjęcia
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