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De AP-serie is ons instapmodel van een ruisonderdrukkende headset. De verstelbare hoofdband 
in combinatie met het lichte gewicht zorgt de hele dag voor comfort, terwijl de audiotechnologie 
van Agent een uitstekende geluidskwaliteit biedt. De AP is een ideale en betaalbare keuze voor 
elk kantoor of callcenter. 

Ruisonderdrukkende headset voor callcenters 

Agent AP-1 Agent AP-2

Eigenschappen Voordelen
Interactie gebruiker AP- 1 enkel oorstukje 

AP -2 dubbel oorstukje
Stelt de gebruiker in staat om met collega's te communiceren tijdens een oproep 
Stelt de gebruiker in staat zich meer op het gesprek te concentreren en filtert het
algemene kantoorgeluid 

Ontwerp 270 graden roterende microfoonarm 
Verstelbare hoofdband

Flexibele microfoonarm 

Oorkussens met zacht schuimrubber 
Afneembare schuimrubberen oorkussens 
(extra oorkussens meegeleverd) 
Lichte uitvoering in kunststof
Stevige uitvoering

Hiermee kan het toestel zowel voor het linker- als het rechteroor worden gebruikt
Zorgt ervoor dat de headset optimaal wordt gebruikt en comfortabel zit om langere 
tijd te dragen
Zorgt ervoor dat de microfoon in de optimale positie wordt geplaatst, zodat de stem 
van de gebruiker duidelijk wordt opgevangen
Maakt de headset comfortabel om langere tijd te dragen 
Maakt het mogelijk de headset schoon te houden

Maakt het toestel comfortabel om de hele dag te dragen
De headset is bestand tegen de vereisten van een moderne kantooromgeving

Technische specificatie Helder en duidelijk geluid
Microfoon met ruisonderdrukking 
Breedbandfrequentie

Zorgt voor een betere gesprekservaring
Filtert achtergrondgeluiden uit voor de beller
Creëert een meer afgerond natuurlijk geluid voor de beller en gebruiker op
ondersteunde lijnen 

Bescherming Bescherming tegen akoestische schokken voor 
de gebruiker

Voorkomt geluidsniveaus van meer dan 118 db en beschermt zo de gebruiker 
tegen mogelijke gehoorbeschadiging

Connectiviteit Kabel voor snelkoppeling Maakt het mogelijk om het toestel te gebruiken met alle apparaten die voorzien zijn
van de snelkoppeling 

Kwaliteit van het 
product

2 jaar garantie
CE-goedgekeurd

Biedt gemoedsrust mocht er iets misgaan 
Zorgt ervoor dat het product volgens de hoogste normen is vervaardigd

Power to CONNECT

Gegevensblad 
AP-serie




