Brezplačen test Plantronics proizvodov

»Preizkusi in vrni«
Najhitrejši način, do pravih slušalk
Z novimi tehnologijami in povečanjem dela izven pisarne,
se način komunikacije s strankami spreminja. Kristalno čist
zvok pri pogovoru je ključni dejavnik pri ohranjanju
profesionalnega odnosa s strankami, ter zagotavlja jasno
in razumljivo komunikacijo, ne glede na okolje.

Naj bodo vaši pogovori vedno jasni in
razumljivi, ne glede na okolico.
Naša akcija »Preizkusi in vrni« vam omogoča, testiranje
različnih Plantronics izdelkov na vaši opremi. Tako lahko
najdete izdelek, ki vam najbolj ustreza.

Širok izbor žičnih, brezžičnih in bluetooth slušalk
Plantronics, ter brezplačna dostava, vam zagotavlja, da
boste pravo rešitev našli na enostaven in cenovno ugoden
način.
Naša ponudba »Preizkusi in vrni« vsebuje vse stroške
pakiranja in pošiljanja na vaše podjetje, ter svetovanje.
V času 7 dnevnega testiranja boste po e-pošti prejeli vse
potrebne informacije, ki vam bodo pomagale pri
namestitvi in nastavitvi proizvodov z vašo opremo.

Prepričajte se in pokličite podjetje Erteh d.o.o.
na številko 051 320 176, ali pišite na e-pošto:
info@erteh.si, kjer vam bomo z veseljem
svetovali.

Preizkus opreme traja 7 dni. Testna oprema ostaja v lasti podjetja Erteh d.o.o..Testni izdelki so lahko novi ali rabljeni, vendar vedno
zagotavljajo optimalno delovanje. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano, v originalni embalaži z vso pripadajočo opremo. V
nasprotnem vas pozovemo k dopolnitvi, oz. vam zaračunamo manjkajočo oz. poškodovano opremo. Tehnične okvare, ki so se zgodile
ob normalni uporabi se ne zaračunajo. Vračilo blaga je na stroške pošiljatelja.
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PLANTRONICS
CS 540

VOYAGER FOCUS UC

Brezžične slušalke Plantronics CS540 so nepogrešljiv pripomoček
pri komunikaciji v pisarnah ali klicnih centrih, kjer se uporabljajo
klasični telefonski aparati. Brezžična povezava na DECT osnovi
zagotavlja, varno in kodirano povezavo. DECT povezava vam
omogoča svobodo gibanja, saj v normalnem pisarniškem okolju
slušalka deluje tudi na oddaljenosti 50-ih metrov.

Uživajte v glasbi in bodite povezani s svojimi poslovnimi
partnerji preko telefona in računalnika. Kljub odličnem
HIFI stereo zvoku, je slušalka namenjena profesionalni
komunikaciji v vsakem okolju. To zagotavlja kvaliteten
mikrofon z redukcijo šumov in procesiranjem zvoka.

SAVI 740

BLACKWIRE 725

Brezšične slušalke, ki povezujejo tri naprave. Računalnik, namizni
telefon in GSM aparat. Povežite vse svoje naprave z eno slušalko.
Prevzem vseh klicev se vrši z enostavnim pritiskom tipke za
prevzem na slušalki. Varna DECT povezava slušalke in baze
zagotavlja odličen zvok in vrhunsko povezavo brez motenj. Domet
slušalke najmanj 50 metrov.

Žične slušalke polne nove tehnologije. Poleg aktivnega
mikrofona ima slušalka redukcijo hrupa iz okolice ANC.
Active Noise Canceling uporabniku zagotavlja, redukcijo
hrupa iz okolja, kar primore k boljši koncentraciji in
kvalitetnejšim pogovorom.

ANC

ANC
Plantronics proizvodi zagotavljajo vrhunsko kvaliteto in kompatibilnost z vsemi uveljavljenimi ponudniki UC opreme.
Microsoft, Cisco, Avaya, Unify, Mitel, NEC, SAP, 3CX, Huawei, IBM, Nortel, Swyx, Alcatel-Lucent, BroadSoft…
Erteh d.o.o. je uradni distributer podjetja Plantronics.
B2B program
Vabljeni na internetno stran :

www.erteh.si
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