
Under navnet IPN Headsets udvikler, producerer og 
markedsfører vi kvalitets headset, efter de nyeste standarder og 
støjreducerende teknologier. Produkterne passer perfekt til den 
intensive headsetbruger i kontormiljøer.

www.ipn-headsets.com

IPN Headsets er et førende headset mærke. IPN Headsets er  
en universel løsning for optimal komfort indenfor trådløse- og 
ledningsheadset.

OPLEV 
DET  IPN W880



Features

• 6.5 timers tale

•  Tilslutningsmulighed for 
håndsætløfter eller EHS

•  Noise-cancelling mikrofon, for 
reduktion af baggrundsstøj 

•  Høj standard af audiokvalitet

• Online indikator/samtale
   indikator, integreret på 
   basestationen

Garanti

• 2 års garanti

Tekniske data

• DECT teknologi DECT/GAP
   kompatibel

• VOIP/USB tilslutning *

•  Mulighed for opladning af ekstra 
batteri, integreret i basestation

• Rækkevidde op til 400 mtr.

• “Uden for rækkevidde” 
   indikator

•  Mulighed for 
   telefonkonference

• 2 bæremuligheder, ørekrog
   og hovedbøjle

• Mute funktion på mikrofonen

Tilbehør

• Hovedbøjle og ørekrog

 

Det trådløse IPN W880 headset, er designet og udviklet til 
intensiv brug i og omkring kontorarbejdspladser. En ekstra 
batteri lademulighed i headset basestationen, sikrer at det 
trådløse headset altid er klar til brug. Selv under en samtale, er 
det muligt at skifte batteri i headsettet.

•  DECT trådløst headset

• Integreret batterioplader i basestation til ekstra batteri

•  Leveres med 2 bæreløsninger, ørekrog og hovedbøjle 

• 6.5 timers tale pr. batteriopladning

• Rækkevidde op til 400 mtr.

Den integrerede støjreducerende teknik i mikrofonen, sikrer at 
baggrundsstøj, der kunne påvirke samtalekvaliteten, er 
reduceret til et minimum.

Via håndsætløfter eller elektronisk hook-switch er det muligt, at 
besvarer/afslutte samtale, selvom man ikke er ved sin 
arbejdsplads, så med IPN W880 kan man nu være helt mobil.

• Høj standard af audiokvalitet

• Justérbar højtaler niveau

• Mute funktion på mikrofon

• Online batteri indikator

• “Uden for rækkevidde” indikator

• DECT/GAP kompatibel

• VOIP/USB tilslutning *

•  Mulighed for telefonkonference

* Understøtter Apple MAC, Windows 98, Windows 2000,
  Windows XP, Windows Vista og Windows 7.

Det trådløse headset IPN W880 kan benyttes sammen med alle 
de førende mærker af telefoner.

www.ipn-headsets.com

Se vor hjemmeside www.ipn-headsets.com  
for yderligere information.


