
O QDY 15 é um cordão com conexão QD para uso simultâneo de até dois headsets. 
Durante o uso de dois headsets em uma mesma chamada, bloqueia áudio em um dos 
microfones, ideal para utilização em treinamentos ou supervisões.

¹ É indispensável a utilização de um cordão QD que faça a correta adaptação para o sistema/terminal utilizado.

Obs.: produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, a uma temperatura entre 5 a 35 °C e umidade relativa menor que 70%. 
Com estas condições o tempo de armazenamento é 3 anos.

QDY 15

 » Para uso em headsets Intelbras com conexão QD (quick disconnect).

 » Conexão QD-2QD.

 » 3 entradas QD: uma para conexão em cordão QD¹, outra para conexão no headset do 
operador, e a terceira para conexão no headset do supervisor.

 » Bloqueio da transmissão de áudio do microfone do headset quando conectado à entrada 
QD para supervisor.

 » Possibilita a conexão de até dois headsets em uma mesma chamada, ideal para 
treinamento ou supervisão.

Características

Cordão de 
treinamento

Telecom

Comprimento

1,2 m

36 g

PRODUTO
INDICADO PARA

USO EM HEADSET

CORDÃO PARA
TREINAMENTO

CORDÃO DE
1,2 METROS

CONECTOR
QD / 2QD
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QDY 15 Cordão de treinamento

Por permitir a conexão com até dois headsets Intelbras e possibilitar o bloqueio do microfone do headset conectado à entrada 
do QD supervisor, o modelo é ideal para treinamentos. Para funcionamento adequado, conecte o cordão QD em uma das 
extremidades e os headsets nas outras duas extremidades2. 

Headsets e cordões Intelbras compatíveis

THS 55 QD
Headset mono QD

QDI 15
Cordão RJ9 e adaptador

de pinagem

QDU 25
Cordão USB 

CHS 60
Headset mono QD

QDP 15
Cordão P1

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Cenário de aplicação

QDY 15

CHS 60

CHS 60

QDU 25 Computador

² Exemplo de instalação. O QDY 10 permite mais possibilidades de aplicação. 


