
Ofise geri dönmeniz özgürlüğünüzün elinizden alındığı anlamına gelmez. 
Voyager™ 510 kulaklıklarında, cep telefonu, PDA ya da VoIP özellikli PC ses 
cihazlarınızdan hangisinin çaldığını otomatik olarak algılayarak, çağrıyı 
kulaklığa yönlendiren ve bu sayede tek tuşa basarak yanıt verebilmenizi 
sağlayan çoklu nokta teknolojisi kullanılmaktadır

• 6 saate kadar konuşma süresi ve 100 saate kadar bekleme süresi
• Hafif, ödüllü tasarım ve gün boyu üzerinizde taşıma rahatlığı
• Gürültü önleyici mikrofon sayesinde üstün ses kalitesi
• Sabit hatlı iş ve ev telefonları için isteğe bağlı baz adaptörü
• Cep ya da iş telefonunuzdan 10 metre uzağa kadar çalışabilir

Plantronics Voyager™ 510  
Headset

cep telefonunuz ve ses özellikli diğer 

cihazlarınızla birlikte kullanabilirsiniz

Plantronics Luna™ 450
Personal Speakerphone

konferans zamanı, her zaman

Artık, otomobilinizde, evinizde, kısacası ellerinizi bir Bluetooth özellikli 
telefona uzatabileceğiniz her yerde konferans görüşme yapabilirsiniz. 
Luna 450, ahizesiz iletişim alanında dünyanın en önde gelen yenilikçi 
firmasının sunduğu bir kişisel hoparlördür. Aktif gürültü azaltma ve yankı 
giderme özellikleri sayesinde siz karşı tarafı, karşı taraf da sizi yüksek ve  
net bir sesle duyabilir.

• 5 saate kadar konuşma süresi, 120 saate kadar bekleme süresi
• Optimum otomobil ve ofis modları arasında kolay geçiş
• Son derece net ses iletimi ve alımı
• DSP ses güçlendirme ile tam dubleks konuşma

Bluetooth® Ürün Serisi

Aya seyahat için Sound innovation™.  
Elbette, bu gezegendeki günlük yaşantınız için de.

1969 yılında bir Plantronics kulaklığı, aydan tarihe geçecek şu sözleri taşımıştı:  
«Bu, benim için küçük bir adım …» Aydaki adamdan sokaktaki adama, Plantronics, 
uzayın gerçek özgürlüğünün farkında olan herkes için iletişim çözümleri yaratan, 
yenilikçi ve lider bir kuruluştur. Uzaydan dünyaya, evrende kendi yerinizi bulun.
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Kim elleri kolları bağlı kalmak ister? Plantronics 
Bluetooth® ürünleriyle, mobil gerçek anlamını 
buluyor. Ellerinizi ister otomobilinizi kullanmak, 
isterseniz bir şey anlatırken çeşitli jestler yapmak, 
ister not almak ya da isterseniz kendinize bir içki  
koymak için kullanın; size özgür kalmanızı sağla-
yacak kulaklıklar öneriyoruz. 

Her an, her yerde ve her ne şekilde olursa olsun 
konuşabilir ve dinleyebilirsiniz. Size konfor, şıklık 
ve bu dünyanın dışından geliyormuş hissi veren bir 
ses sağlıyoruz – biz bunu 40 yıldan uzun süredir 
yapıyoruz ve 1969 yılında aydan gelen ilk seslerin 
iletimini de biz gerçekleştirdik.

Seyahat daha önce hiç bu kadar eğlenceli ve verimli olmamıştı. Bu mü-
kemmel hi-fi stereo, kablosuz kulaklık, Bluetooth özellikli cep telefonunuz 
ve müzik çalarınız arasında sorunsuz geçiş yapabilir.
Kulaklıkta bulunan tam donanımlı kontroller sayesinde telefonunuz ve  
müzik çalarınızdan 10 metre uzaklığa kadar, iki cihaz arasında geçiş yapa-
bilir, ses düzeyini kontrol edebilir ve parça atlayabilirsiniz.
Böylece, eğer sizi kimse aramıyorsa müzik, DVD ya da başta ses cihazları-
nızı dinleyebilirsizin. Bu sırada bir çağrı gelirse, bundan hemen haberiniz 
olur ve tek tuşa basarak yanıt verebilirsiniz – çalışmanın daha rahatlatıcı 
bir yolu var mı?

• Kulaklığınızı tekrar şarj etmeden 10-12 saat kadar kullanabilirsiniz
•  Birlikte gelen analog adaptör sayesinde kulaklık ve hemen her türlü ses 

cihazı arasında kablosuz iletişim
•  Kablosuz kullanımına izin verilmeyen yerlerde (örneğin uzaklar) ya da 

pil bittiğinde kablolu olarak kullanmaya devam edin

Discovery 640, tasarım harikası görünümler, yenilikçi aksesuarlar ve öncü 
özellikler sunar.
Birlikte gelen dört cep telefonu şarj cihazı adaptörü birçok kişi tarafından 
kullanılabilir ve bu sayede yanınızda fazladan şarj cihazı taşımanız gerek-
mez. Kablosuz, kompakt AAA şarj cihazı sayesinde, yanınızda bir AAA pil  
bulunduğu sürece asla konuşma sürenizin bitmesi gibi bir endişeniz olmaz.

• Sadece 9 gram ağırlığında ve 54 x 17mm boyutunda
• 5 saate kadar konuşma süresi, 60 saate kadar bekleme süresi
•  AAA pil şarj cihazı sayesinde 15 saate kadar konuşma süresi ve 180 

saate kadar bekleme süresi
• Ses Seviyesi ve Sessizleştirme kontrolü ve pil durum göstergesi
• Telefonunuzdan 10 metre uzağa kadar kullanabilirsiniz
• Tasarım harikası ambalaj

Plantronics Pulsar™ 590A
Headset 

kulaklarınıza gelen müzik

Plantronics Discovery™ 640
Headset 

mükemmel görünüm, mükemmel ses

Plantronics Explorer™ 320
Headset 

şık, kaliteli ve uygun fiyatlı

Explorer 320, paranızın karşılığı olarak bekleyebileceklerinizden fazlasını 
verir. Başlangıç olarak, Plantronics‘in efsanevi ses kalitesi. 10 saate 
kadar konuşma süresiyle tüm gün hareket halinde olabilirsiniz. Ayrıca, 
şıklığa önem verenler için küçük, güzel tasarımlı bir kulaklık. Çağrıları, 
ses düzeyini ve telefonunuzun tekrar arama özelliğini kontrol eden bir 
sezgisel düğme.

• 10 saate kadar konuşma süresi, 240 saate kadar bekleme süresi
• Sezgisel, kullanımı kolay tek düğmeli kontrol
• Şık gümüş rengi ve siyah tasarım
• Sadece 17 gram ağırlığında ve 65 x 18 mm boyutunda
• Esnek döner kulak tamponları sayesinde her iki kulakta kullanabilme
• Telefonunuzdan 10 metre uzağa kadar kullanabilirsiniz

http://bluetooth.findyourspace.info
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