
Laat een blijvende  
indruk achter
Ervaar het verschil met de EncorePro. Onze 
populairste headset voor over het hoofd wordt nu 
geleverd met een reeks functies voor een nog betere 
audio-ervaring. 

Het geavanceerde nieuwe ontwerp van de EncorePro 
biedt visuele en haptische feedback, zodat de 
microfoon altijd juist gepositioneerd is. Dit komt de 
duidelijkheid van gesprekken ten goede. De zachtere, 
luxe oorkussens bieden gebruikers – die de hele dag 
beschikbaar moeten zijn – een nieuwe dimensie qua 
comfort. Vliegtuigaluminium en laserlastechniek 
staan garant voor extra robuustheid, waardoor dit de 
meest duurzame EncorePro tot nu toe is.

ENCOREPRO 520 BINAURAAL

ENCOREPRO 510 MONAURAAL

Prestaties in stijl

ENCOREPRO 510/520

PRODUCTINFORMATIE



BELANGRIJKE KENMERKEN

• Het nieuwe ontwerp is lichter dan de vorige modellen en biedt gebruikers meer comfort 

• De speciale op maat gemaakte microfoon onderdrukt achtergrondgeluid en storingen, wat 
resulteert in minder gemiste woorden en een betere ervaring voor de beller

• Door middel van ratelklikjes hoort en voelt de gebruiker wanneer de microfoon binnen het juiste 
bereik wordt geplaatst voor een optimale positionering

• Breedbandaudio biedt rijke, duidelijke gesprekken. SoundGuard-technologie beschermt de 
gebruiker tegen geluidspieken en luistermoeheid

• Het metaal dat is geïntegreerd in het ontwerp is niet cosmetisch maar functioneel van aard en de 
flexibele mircrofoon zorgt ervoor dat niets kan afbreken

• De met lasertechniek gelaste constructie zorgt voor stevigere verbindingen tussen de headset en 
de hoofdband

• De Quick Disconnect-functie biedt bewegingsvrijheid en compatibiliteit met alle Plantronics-
audioprocessors (USB en vaste telefoon)

ENCOREPRO 510/520

Headset Model Gewicht Artikelnummer

HW510, EMEA Over-het-hoofd, Monauraal, Ruisonderdrukking 52g 89433-02

HW510V, EMEA Over-het-hoofd, Monauraal, Spreekbuis 50g 89435-02

HW520, EMEA Over-het-hoofd, Binauraal Ruisonderdrukking 74g 89434-02

HW520V, EMEA Over-het-hoofd, Binauraal, Spreekbuis 72g 89436-02

Verbinding met PC of bureautelefoon met Plantronics audio processoren en kabels

Ideaal voor Intensieve telefoongebruikers, traditionele formele contactcenters en 

informele contactcenters (zoals helpdesks)

Geluidsprestaties Breedbandaudio (max. 6800 Hz); microfoon met ruisonderdrukking 

Uitzendgegevens (gemiddeld)

Sensitiviteit @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Frequentiebereik:  150 tot 6800Hz

Uitgangsimpedantie: < 150Ω

Typische testomstandigheden: 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Ontvanggegevens (gemiddeld)

Sensitiviteit @ 1kHz: 20 dBPa/V (Monauraal 14 dBPa/V (Binauraal)

Frequentiebereik: 100 tot 6800Hz

Akoestische begrenzing: <24dBPa (<118SPL)

Ingangsimpedantie: 160Ω ± 25% (Monauraal) 320Ω ± 25% (Binauraal)

Typische testomstandigheden: 100mV Drive, 10Ω Bron Impedantie. Gemeten op een ITU-T Type  

3.3 kunstmatig oor, Oorreferentiepunt

ENCOREPRO 510/520 

• Laserlastechniek en vliegtuigaluminium  
voor grotere betrouwbaarheid

• Nauwkeurige visuele en haptische 
feedback over de positionering van de 
microfoon

• Geavanceerde microfoon met 
ruisonderdrukking

• Zachte, luxe oorkussens voor langdurig 
draagcomfort

• 2 Jaar garantie
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Volg Plantronics op

Ga voor meer informatie over de EncorePro 510/520 naar plantronics.com

INTERNATIONALE KLANTENSERVICE  

Toonaangevende internationale service en ondersteuning door Plantronics. 

Plantronics BV, Scorpius 140, 2132 LR Hoofddorp, Nederland.  

0800 7526876 (NL) of 0800 39202 (BE) of 800 24870 (LUX)

https://twitter.com/Plantronics_NL
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com

