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

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.

www.ipn-headsets.com

De W9xx serie van IPN Headsets levert een nieuwe standaard binnen
draadloze communicatie met modern ontwerp en verbeterde
prestaties. De headsets bieden een bereik van 400 m. / 1300 ft. voor
intensief gebruik op en rond de werkplek. De noise cancelling
technologie in de microfoon zorgt ervoor dat het achtergrondgeluid
tot een minimum wordt gereduceerd.
De IPN W9xx is beschikbaar in drie varianten, welke allemaal op het
universele basisstation opgeladen kunnen worden.
De headsets brengen uw telefoniesystemen samen, waardoor u
gemakkelijk gesprekken via uw bureautelefoon en softphone kunt
voeren.* Door de externe poort voor een hoornlifter - of
electronic hookswitch - kunt u telefoongesprekken op afstand
beantwoorden en beëindigen.

IPN W970 over het oor

De IPN W9xx heeft een stijlvol design en past perfect in iedere
kantooromgeving.
Eigenschappen
• 8.0 uur gesprekstijd
• Externe poort voor een
hoornlifter of een
electronic hookswitch
• Noise cancelling microfoon voor
achtergrondgeluidreductie
• Hoogwaardige audiokwaliteit
• Universeel basisstation
• Ruggespraak functie
Garantie
• 2 jaar garantie
Technologie
• DECT technologie
• DECT/GAP compatibel
*
• VOIP/USB-aansluiting


• Online indicator
• Magnetisch basisstation
• Bereik tot max. 400 m. / 1300 ft.
bereik’-indicatie
• ‘Buiten

• Conferentiemogelijkheid
tot 3 personen
• Ontvangstvolume is
instelbaar

IPN W980 Monaural

Varianten
• IPN W970 over het oor
• IPN W980 monaural
• IPN W985 binaural

* Aan te sluiten op MAC OS X of pc software Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 en Windows 8.

www.ipn-headsets.com

IPN W985 Binaural

