
Το να επιστρέψετε στο γραφείο δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσετε την ελευθερία 
σας. Το ακουστικό VoyagerTM 510 χρησιμοποιεί την τεχνολογία πολλα-πλών 
σημείων έτσι ώστε να εντοπίζει αυτόματα ποια από τις συσκευές που ενεργο-
ποιούνται με τη φωνή σας χτυπά –το κινητό σας, το PDA ή ο υπολογιστής με  
VoIP – και κατευθύνει την κλήση στο ακουστικό, για να απαντήσετε με το πάτη-
μα ενός κουμπιού.

•  Έως 6 ώρες χρόνος ομιλίας, έως 100 ώρες χρόνος αναμονής 
•  Ελαφρύ, με βραβείο σχεδιασμού για άνετη χρήση όλη την ημέρα 
•  Μικρόφωνο με τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου για εξαιρετική 

ποιότητα ήχου 
•  Προαιρετική βάση προσαρμογέα για σταθερή τοποθέτηση στο γραφείο 

ή στο σπίτι
•  Λειτουργεί σε απόσταση έως 10 μέτρα από το κινητό ή το σταθερό τηλέφωνο
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Plantronics Voyager™ 510  
Headset

Συνδυάστε το με το κινητό σας τηλέφωνο  
και άλλες συσκευές που ενεργοποιούνται  

με τη φωνή

Plantronics Luna™ 450
Personal Speakerphone

Πάντα είναι η κατάλληλη ώρα για ύσκεψη

Τώρα μπορείτε να πραγματοποιείτε συσκέψεις όπου κι αν είστε – στο αυτοκίνη-
το, στο γραφείο σας στο σπίτι – στην πραγματικότητα οπουδήποτε υπάρχει ένα 
 τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Το Luna 450 είναι ένα 
ακουστικό με μικρόφωνο που κατασκευάζεται από την κορυφαία στον κόσμο 
εταιρεία πρωτοποριακών προϊόντων επικοινωνίας hands-free. Η ενεργή τεχνο-
λογία μείωσης θορύβου και εξουδετέρωσης της αντήχησης σημαίνει ότι θα ακού-
τε και θα σας ακούν δυνατά και καθαρά.

•  Έως 5 ώρες χρόνος ομιλίας, έως 120 ώρες χρόνος αναμονής 
•  Εύκολη εναλλαγή ανάμεσα στους βελτιστοποιημένους τρόπους  

λειτουργίας για το αυτοκίνητο και το γραφείο 
•  Εντυπωσιακά καθαρή μετάδοση και λήψη ήχου 
•  Πλήρως αμφίδρομη συνομιλία με ενίσχυση ήχου DSP

Σειρά προϊόντων Bluetooth®

Sound innovation™ για αποστολές στη Σελήνη.  
Αλλά και για τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη.
Το 1969, οι πρώτες ιστορικές λέξεις που ειπώθηκαν επάνω στη Σελήνη μεταδόθηκαν από ακουστικά 
τις Plantronics: «Είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο …». Είτε πρόκειται για τον άνθρωπο στη  
σελήνη είτε για τον άνθρωπο που περπατά στο δρόμο, η Plantronics είναι μια κορυφαία πρωτοπο- 
ριακή εταιρεία που δημιουργεί λύσεις επικοινωνίας για όσους κατανοούν και εκτιμούν την πραγμα-
τική ελευθερία του χώρου. Απολαύστε την ελευθερία σας, σε όποιον πλανήτη κι αν βρίσκεστε.
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Ποιος δεν θέλει να απολαμβάνει την ελευθερία; 
Με τη σειρά προϊόντων Bluetooth® της 
Plantronics, το κινητό σας είναι κυριολεκτικά εν 
κινήσει. Είτε θέλετε να οδηγήσετε, να κρατήσετε 
σημειώσεις είτε να βάλετε ένα ποτό, τα ακουστι-
κά μας σας «απελευθερώνουν».

Εσείς μιλάτε και ακούτε οπουδήποτε και αν βρί-
σκεστε, οτιδήποτε και αν κάνετε. Παρέχουμε 
άνεση, στυλ και απαράμιλλο ήχο – όπως κάνουμε 
επί 40 και πλέον χρόνια, καθώς συμβάλλαμε στη 
μετάδοση των πρώτων λέξεων που ειπώθηκαν 
στη Σελήνη το 1969.

Τα ταξίδια δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο διασκεδαστικά ή τόσο παραγωγικά. 
Αυτό το εξαιρετικά υψηλής πιστότητας στερεοφωνικό, ασύρματο ακουστικό 
λειτουργεί άνετα τόσο με το κινητό σας με τεχνολογία Bluetooth όσο και με  
τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
Τα κουμπιά ελέγχου που υπάρχουν επάνω στο ακουστικό σάς επιτρέπουν την  
εναλλαγή ανάμεσα στις δύο συσκευές, τη ρύθμιση της έντασης και την επιλογή  
κομματιών, ενώ παράλληλα το ακουστικό λειτουργεί σε απόσταση έως 10  
μέτρα από το τηλέφωνο ή τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
Επομένως, εάν δεν έχετε κλήσεις μπορείτε να ακούτε μουσική ή DVD ή οποια 
δήποτε άλλη συσκευή ήχου. Σε περίπτωση που έχετε κλήση, ειδοποιείστε 
αμέσως και μπορείτε να απαντήσετε με το πάτημα ενός κουμπιού – υπάρχει 
άραγε πιο ξεκούραστος τρόπος εργασίας;

•  Χρησιμοποιήστε το ακουστικό σας επί 10-12 ώρες χωρίς επαναφόρτιση 
•  Ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα στο ακουστικό και σε όλες σχεδόν τις συσκευές  

ήχου μέσω του αναλογικού προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία
•  Χρησιμοποιήστε το με καλώδιο σε περιστάσεις κατά τις οποίες η ασύρματη 

επικοινωνία απαγορεύεται (π.χ. αεροπλάνα) ή εάν η μπαταρία έχει αδειάσει)

Το Discovery 640 διαθέτει εξαιρετική σχεδίαση, πρωτοποριακά αξεσουάρ και 
μοναδικές λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν από τους τέσσερις 
φορτιστές που παρέχονται μαζί με το κινητό τηλέφωνο, πράγμα που σημαίνει 
ότι θα έχετε μαζί σας έναν φορτιστή λιγότερο. Με το μικρό φορτιστή AAA 
χωρίς καλώδιο ο χρόνος ομιλίας δεν τελειώνει ποτέ, αρκεί να έχετε μαζί σας 
μία μπαταρία AAA.

• Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια και έχει μέγεθος 54 x 17 mm 
• Έως 5 ώρες χρόνος ομιλίας, έως 60 ώρες χρόνος αναμονής 
•  Ο φορτιστής μπαταρίας ΑAA παρέχει έως και 15 ώρες χρόνο ομιλίας,  

και έως 180 ώρες χρόνο αναμονής 
•  Κουμπί ελέγχου έντασης ήχου και σίγασης και ενδεικτική λυχνία  

κατάστασης μπαταρίας 
• Λειτουργεί σε απόσταση έως 10 μέτρα μακριά από το τηλέφωνο 
• Κομψή συσκευασία

Plantronics Pulsar™ 590A
Headset 

Μουσική για τα αφτιά σας

Plantronics Discovery™ 640
Headset 

Καταπληκτική Εμφάνιση,  
Καταπληκτικός ήχος

Plantronics Explorer™ 320
Headset 

Κομψότητα, Υψηλή Ποιότητα και 
Προσιτή Τιμή

Το Explorer 320 προσφέρει περισσότερα απ‘ όσα θα περιμένατε με αυτή την  
τιμή. Καταρχήν, παρέχει τη θρυλική ποιότητα ήχου της Plantronics. Έως 10  
ώρες χρόνος ομιλίας για να είστε εν κινήσει όλη την ημέρα. Επιπλέον, είναι ένα  
ακου στικό μικρού μεγέθους με κομψό σχέδιο που απευθύνεται στον 
καταναλωτή που έχει άποψη για το στυλ του. Με ένα «έξυπνο» κουμπί 
ελέγχετε τις κλήσεις, την ένταση του ήχου και τη λειτουργία επανάκλησης του 
τηλεφώνου.

• Έως 10 ώρες χρόνος ομιλίας, έως 240 ώρες χρόνος αναμονής
• «Έξυπνο», εύχρηστο κουμπί ελέγχου
• Κομψό σχέδιο σε ασημί και μαύρο χρώμα
• Ζυγίζει μόλις 17 γραμμάρια και έχει μέγεθος 65 x 18 mm
•  Εύκαμπτο περιστρεφόμενο στήριγμα για το αφτί που χρησιμοποιείται  

και στα δύο αφτιά
• Λειτουργεί σε απόσταση έως 10 μέτρα μακριά από το τηλέφωνοhttp://bluetooth.findyourspace.info


