
PRACTICA™

 T110

S É R I E  P L A N T R O N I C S  P R A C T I C A

TELEFONE COM HEADSET E TECNOLOGIA DE 
CANCELAMENTO DE RUÍDO

Solução confortável e econômica para centrais  
de relacionamento

Promova conforto e eficácia o dia todo para os usuários com  
o ergonômico e econômico Telefone com Headset T110 

A Practica by Plantronics apresenta uma solução de áudio extremamente 
confortável e totalmente confiável para os funcionários que trabalham 
em centrais de relacionamento em constante expansão. O econômico 
headset T110 alia um headset com cancelamento de ruído e forração 
almofadada muito bem disposta a um teclado de discagem projetado 
ergonomicamente, com teclas firmes, que reduz o incômodo gerado 
com a discagem manual contínua. Uma porta de supervisor no teclado 
de discagem dá aos usuários acesso direto a um supervisor para 
treinamento referente à resolução de problemas. Apresentando botões 
de flash, interrupção de som e rediscagem, além de três configurações 
de flash, o T110 inclui controles ajustáveis de volume e tom/pulso para 
aumentar ainda mais a conveniência dos usuários.

A solução T110 inclui um headset  
com cancelamento de ruído

•	 Conforto	o	dia	inteiro  
O headset generosamente acolchoado 
com volume ajustável garante um nível 
de audição confortável o dia inteiro.

•	 Alto	desempenho	de	áudio		  
A renomada tecnologia de 
cancelamento de ruído da Plantronics 
melhora a clareza da voz e aumenta  
a eficácia dos funcionários.

•	 Acesso	ao	supervisor		  
Os usuários podem usar o teclado  
para entrar em contato direto  
com supervisores quando precisam 
solucionar problemas ou obter 
instruções adicionais.

•	 Discagem	com	pouca	pressão		  
Teclado de discagem projetado 
ergonomicamente com teclas firmes  
e lisas para reduzir a pressão da 
discagem manual.

•	 Intervalo	de	flash	ajustável		  
Três configurações de flash — 98,  
300 e 600ms.

•	 Botão	de	controle		  
Fornece botões de atendimento/
encerramento de chamadas, flash, 
interrupção do som e rediscagem, além 
de incluir luzes indicadoras on-line e de 
interrupção do som.

Para obter mais informações sobre o Practica T110, 
visite nosso site em www.plantronics.com

TEL:  0800-891-3451 (Brasil) 
+1-831-458-7500 (outros países
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