Sennheiser Communications in het kort
Sennheiser Communications A/S is een joint venture tussen de zeer succesvolle
in elektroakoestiek gespecialiseerde onderneming Sennheiser electronic GmbH
& Co. KG en het wereldbefaamde gezondheidszorgbedrijf van hoortoestellen,
de William Demant Holding Group.
Door de ervaring van Sennheiser op het gebied van highend audio- en geluidsreproductie te combineren met de miniaturisatie en geavanceerde digitale
signaalverwerkingstechnologie van William Demant (Oticon, Hearing Aids) kan
Sennheiser Communications ultramoderne headsets maken die de spraak, de
verstaanbaarheid en het luistercomfort verbeteren voor alle soorten communicatie.
Sennheiser Communications vervaardigt headsets met en zonder draad voor
mobiele telefoons en voor kantoren en callcenters, alsook pc- en Mac-headsets
voor VoIP, ontspanning en games.
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DW

Series

de ultieme manier
van comfortabel bellen

Welkom bij de
Sennheiser DW Series
De draadloze Sennheiser DW Office en DW Pro1/
Pro2 zijn de ultieme DECT communicatie middelen.
De nadruk van de Sennheiser DW Series ligt op
de ergonomische perfectie qua draagstijl en op
het bedieningscomfort (intuitive control) voor
de gebruiker. De Sennheiser DW serie is speciaal
ontworpen om volledig tegemoet te komen aan
de behoefte van de dagelijkse gebruiker. Hierdoor
wordt het werken in een luidruchtige omgeving een
aangename bezigheid, waardoor de productiviteit
extra gestimuleerd wordt naast het feit dat men
“handen over” heeft door gebruik te maken van
deze draadloze headset serie.
De Sennheiser DW serie beschikt niet alleen over
een perfecte spraak/verstaanbaarheid, maar dient
ook als een stuk design op ieder bureau. Het gepatenteerde ActiveGard™ biedt u veiligheid waarmee
uw gehoor optimaal beschermd wordt.
Hiernaast beschikt de Sennheiser DW serie over
de voordelen van: een lange spreektijd (tot 12 uur),
ruis onderdrukkende (ultra noisecancelling)
microfoon, snel laadsysteem (fast charging)
waardoor de headset binnen 20 minuten een accu
capaciteit heeft van 50% en een zeer eenvoudige
aanmeld procedure van headset op basisstation
(Easy Paring).

Design & comfort
De Sennheiser DW-headsets zijn een comfortabele en perfecte oplossing die de professionele gebruikers
verschillende draagstijlen biedt, afgestemd op hun behoeften. Dus of u nu voor een DW Office of een DW Pro1/Pro2
kiest, u zult ondervinden dat het nog nooit zo gemakkelijk was om de hele dag een draadloze headset te dragen.
Beeld u in dat u elk telefoontje in alle comfort kunt doen en u zich kunt concentreren op de belangrijke zaken.
Specifieke en geconcentreerde communicatie.

Geluidskwaliteit
Alle DW uitvoeringen beschikken over alle voordelen van de Sennheiser HD Voice Clarity. Door een warm en natuurlijker
geluid te produceren, kunt u met de breedbandtechnologie de emotionele toon van de stemmen van uw bellers horen,
zodat u niet hoeft te twijfelen of een gesprek verkeerd kunt begrijpen – zelfs in de meest luidruchtige omgevingen.
Dankzij de Sennheiser erfenis in audio klinken de bellers alsof ze zich naast u bevinden – zoals bij een persoonlijk
gesprek.

Een gesprek in beweging
Ervaren gebruikers van headsets met enkele of dubbele oorschelpen kunnen zich nu vrij bewegen op kantoor,
terwijl ze aan de lijn blijven. Daarom biedt het DW-assortiment u headsets met een Long Distance Wireless Range :
bereik tot 180 m – in een gemiddeld kantoor tot 55 m.
Dat is een gesprek in beweging met ergonomische perfectie qua draagstijl.

Spreektijd gedurende een hele werkdag
Zowel werknemers als klanten appreciëren ons oog voor detail op het gebied van design. Daarom hebben de
Sennheiser technici het DW-assortiment zo ontworpen dat ze goed zichtbaar zijn op uw bureau.
Tegelijk beseffen we dat een draadloze headset in de eerste plaats een werkmiddel is. Met andere woorden: er is
voldoende spreektijd als de gebruikers alle voordelen van een draadloze headset willen ervaren.
Dankzij het intelligente snelle opladen bieden alle DW-headsets 8 uur spreektijd in breedband en 12 uur spreektijd
in smalband.

Easy Paring
Dankzij het Easy Paring Protocol is een DW-headset eenvoudig te verbinden met het basisstation. Slechts 3 seconden is
nodig om een DW-headset te “pairen” met een basisstation. Hierdoor wordt vanaf een flexplek werken heel eenvoudig.
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Series

Draagstijl

DW Office
Laden
Magneetcontact t.b.v.
snel en eenvoudig laden

De DW Office is ontworpen voor intuïtief gebruik en
een comfortabele draagstijl.
Kijk eens goed en u zult zien waarom het ontwerp
van een elegante en compacte DECT-headset en dit
basisstation voor uw bureau nu al werd bekroond
met tal van prijzen.

Keuze uit hoofdband
of oorhaak

Office

™

Intuitive control
Microfoon mute en
verhogen/verlagen van volume

One size fits all

ActiveGard™
Garandeert gehoor veiligheid

één basisstation voor drie
verschillende headset
uitvoeringen

DW Pro Series

Microfoon
Noise cancelling microfoon
filtert ongewenst achtergrondgeluid weg

De DW Pro1/Pro2 headsets zijn perfect voor alle professionele headsetgebruikers die
op zoek zijn naar de perfecte oplossing wanneer ze draadloos willen werken in open
kantoren of drukke service- en callcenters.
Deze headsets, met één of twee luidsprekers, verbeteren de productiviteit
dankzij alle nieuwste Sennheiser headsettechnologieën, en kunnen gemakkelijk
aangesloten en opgeladen worden op alle bestaande DW-basisstations.

Pro2

™

Desk phone & softphone
Accu
De power indicator geeft
de “real time” status aan van
de resterende spreektijd

Schakelaar voor keuze uit
Desk phone of Softphone

ActiveGard™

Pro1

™

UItgerust met het innovatieve en
gepatenteerde ActiveGard™ technologie,
welk gehoorveiligheid garandeerd

Intuitive control
Perfecte Balans
Unieke side support met geïntegreerde accu
compartiment welke optimaal draagcomfort
en balans op het hoofd garandeerd

Microfoon mute en volume harder/
zachter knop. Ergonomisch ontwikkelt
voor maximaal comfort

Microfoon
Ultra noise cancelling microfoon,
buigzaam; voor een optimale
positionering en spraakherkenning

Waarom werken met een headset ?
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Handsfree De headset stelt
de beller in staat om “handsfree”
te bellen. Hiermee zijn beide handen dus vrij om allerlei handelingen
te verrichten. Zoals het maken van notities of het opzoeken van
gegevens in de computer.
Sennheiser heeft diverse modellen headsets, zodat er voor
iedere werkplek wel een geschikte is. Eenzijdig, of tweezijdig,
draadgebonden of draadloos, eenvoudig in gebruik en ultiem in
geluidsweergave.

Ergonomie Met een headset
zit de telefoonhoorn niet langer
tussen hoofd en schouder geklemd.
Verkrampte spieren, verschoven
nekwervels en vaste schouders komen hierdoor veel minder voor.
Sennheiser headsets zijn volledig aan te passen aan de wensen
van de individuele gebruiker. Daarnaast is het uitgekiende design
zo ontworpen dat deze optimaal past binnen de eisen en
wensen van de ergonomie.

Efficiënter werken Met beide
handen en het hoofd vrij, is men vrijer
in de bewegingen. Dus kunnen meerdere
zaken tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Hiermee wordt meer werk in minder tijd gedaan.
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Sennheiser headsets vallen op door hun superieure geluidskwaliteit,
maximale bedieningsgemak, easy disconnect en optimale spraak
verstaanbaarheid. Kenmerken die pas opvallen als ze niet goed
geregeld zijn.

Mobiliteit Met een headset is de gebruiker
mobieler. Zeker als deze gebruik maakt van een
draadloze headset, kunnen tijdens een telefoongesprek zaken uit een kast worden gepakt, stukken
erbij gehaald worden of kan even naar een rustige omgeving
worden gelopen.
Sennheiser heeft headsets waarmee men tot 180 meter van het
basisstation gewoon bereikbaar is. Even van de plek af is dus niet
meer van toepassing.

