
Onder de naam IPN Headsets ontwikkelen en produceren we 
kwalitatief hoogwaardige headsets met de nieuwste technologie 
op het gebied van noise cancelling. De producten zijn uitermate 
geschikt voor intensief gebruik in kantooromgevingen.

IPN Headsets is hét headset merk ontwikkeld voor professionals.  
IPN Headsets staat voor universeel inzetbare oplossingen voor 
draadloos en draadgebonden belcomfort voor intensief gebruik.

ONTDEK  
DE 

IPN W880

www.ipn-headsets.com



Eigenschappen

• 6.5 uur gesprekstijd

• Externe poort voor een  
   hoornlifter of een  
   electronic hookswitch

• Noise cancelling  microfoon voor  
   achtergrondgeluidreductie 

• Hoogwaardige audiokwaliteit

• Ruggespraak functie

Garantie

• 2 jaar garantie

Technologie

• DECT technologie

• DECT/GAP compatibel

•  VOIP/USB-aansluiting *

•  2e acculade voor extra accu

• Online indicator

• Bereik tot max. 400m

•  ‘Buiten bereik’-indicatie

• Conferentiemogelijkheid 
   tot 3 personen

• Twee draagstijlen

• Ontvangstvolume is  
   instelbaar

Accessoires

• Hoofdbeugel en oorhaak

Speciaal voor intensief gebruik op en rond de werkplek, is de
draadloze IPN W880 headset ontwikkeld. Door het extra
batterijcompartiment in de headsetbasis (de zogenaamde
hotswapfunctie) is uw draadloze headset altijd gebruiksklaar.
Zelfs tijdens het bellen kan de batterij worden verwisseld en
opgeladen.

• Geïntegreerde acculade in headsetbasis
• Geleverd met twee draagstijlen: hoofdbeugel en oorhaak
• 6.5 uur gesprekstijd
• Bereik tot maximaal 400 m

Door de standaard externe poort voor een hoornlifter - of
electronic hookswitch - kunt u telefoongesprekken op afstand
beantwoorden en beëindigen. Ook in drukke
kantooromgevingen verloopt bellen en gebeld worden
probleemloos. De noise cancelling technologie in de microfoon
zorgt er namelijk voor dat het achtergrondgeluid tot een
minimum wordt gereduceerd.

• De audiokwaliteit is van hoogwaardig niveau
• Het ontvangstvolume is instelbaar
• Ruggespraak functie
• Online batterij-indicator
• ‘Buiten bereik’-indicatie
• DECT/GAP compatibel 
• VOIP/USB-aansluiting *
• Conferentiemogelijkheid tot 3 personen

* Aan te sluiten op Apple MAC of pc software Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

De draadloze IPN W880 headset is te gebruiken in combinatie met 
vrijwel alle telefoontoestellen.

www.ipn-headsets.com

Kijk op onze website voor meer informatie 
www.ipn-headsets.com.  


