
Plantronics Elara 60-serie
De bureauoplossing voor de mobiele professional 

Voor probleemloze samenwerking.

Mobile phone station
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SPECIFICATIES

Ideaal voor Mobiele, zakelijke professionals die werken vanuit kantoor of huis

Compatibel met iOS- en Android-smartphones via bluetooth

Bluetooth-bereik  
naar smartphone

Tot 30 ft/9,1 m

Bluetooth-technologie Bluetooth v4.2 (inclusief BR, EDR, BLE)

Audioprofielen A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Speakergevoeligheid 81,5 dBSPL

Afmetingen luidspreker 50 mm

Gehoorbescherming  
voor headset

Afhankelijk van headset

Microfoontechnologie Alzijdig gericht

Frequentierespons van  
de microfoon 

Breedband: 100 - 6800 Hz

Talen Configureerbaar

Ondersteunde toepassingen App voor Microsoft Teams, Plantronics Elara 60-serie

Ondersteunde headsets Compatibel met de meeste Voyager- en Blackwire-serie

Ondersteuning voor 
Plantronics Manager 
Pro-suites

Plantronics Elara 60-serie: asset management en implementatie, 
Plantronics-headset: afhankelijk van headsetmodel

Opladen van mobiele 
telefoon

Bekabeld (E60 E); bekabeld/draadloos (E60 W, E60 WS, E60 WSH)

Display 2,8 inch LCD 240 x 320 IPS

Gewicht 650 g (E60 E)

Model Plantronics Elara 60 E (E60 E) 
Plantronics Elara 60 W (draadloze oplader) (E60 W) 
Plantronics Elara 60 WS (draadloze oplader, luidspreker) (E60 WS) 
Plantronics Elara 60 WSH (draadloze oplader, luidspreker, handset)  
(E60 WSH)

Plantronics Elara 60-serie
Geef uw mobiele medewerkers de mogelijkheid om te werken op de manier die zij willen. 
De Plantronics Elara 60-serie voegt desktopsamenwerking toe aan de smartphone. Meerdere 
headset-, luidsprekeren handset-opties bieden een bureautelefoonervaring die is afgestemd 
op persoonlijke voorkeuren. Snelle, kosteloze implementatie zorgt voor eenvoud en vrijheid 
in de organisatie.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

• Naadloze samenwerking met het gemak van een vaste telefoon dankzij headset-, 
speakerphoneen handsetopties

• Multi-coil opladers met of zonder snoer zorgen ervoor dat uw mobiele telefoon altijd klaar 
is voor gebruik

• Gebruik de speciale Microsoft Teams-knop om Microsoft Teams te starten, te gebruiken 
en Microsoft Teams-meldingen weer te geven

• Ondersteunt geavanceerde headsetfuncties, zoals slimme sensoren, dynamische 
mutemeldingen, hifi-stereogeluid en actieve ruisonderdrukking (functies variëren per 
Plantronics-headsetmodel)

• Gebruik de Plantronics Elara 60-serie app voor het aanpassen van instellingen en bijwerken 
van firmware

• Vereenvoudigde implementatie, er is geen noodzaak voor service-provisioning of extra snoeren, 
omdat de berichtgeving door de mobiele telefoon wordt aangedreven

• Stream muziek of media draadloos vanaf uw smartphone

Voor meer informatie over de Plantronics 
Elara 60-serie of andere producten, gaat 
u naar plantronics.com.

PLANTRONICS KLANTENSERVICE

Toonaangevende internationale service 
en ondersteuning door Plantronics. 
plantronics.com/contactsupport

BELANGRIJKE FUNCTIES

A Geïntegreerde headset, met 
 speakerphone en/of handset 
 (niet weergegeven)

B Speciale Microsoft Teams- knop 
 met waarschuwingslampje

C Ingebouwde oplader voor headset

D Aanpasbare weergaveplaat ondersteunt  
 draadloos en bekabeld opladen van 
 mobiele telefoons in zowel liggende 
 als staande richtingen.

E Aanpasbaar logo-inzetstuk
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Plantronics Elara 60-serie
met Voyager Focus

Plantronics Elara 60-serie 
met Voyager 5200

Plantronics Elara 60-serie met 
Blackwire 5220

https://www.plantronics.com/us/en
https://www.plantronics.com/nl/nl/support/contact

