HSB 40
Telefone Headset
»Controle digital do volume de recepção
» Teclado emborrachado de alta durabilidade
»2 níveis de campainha e modo de atendimento
automático
»Teclas Flash, Mute, Redial, ajuste de volume e ON/OFF
com LEDs indicativos de status de chamada e função
mudo
»Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem
(Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms)
»Headset com conector RJ9
»Microfone Flexível: pode ser utilizado na posição mais
adequada para melhor captação da voz
»Tiara de aço e apoio de cabeça confortável e
resistente
»Compatível com linhas e centrais analógicas e com os
acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551
(protetor de microfone)

O HSB 40 é um telefone Headset ideal para operadores de telemarketing, atendimento ao cliente e área comercial em
geral. Seu microfone flexível permite ajusta-lo na posição mais adequada para melhor captação da voz. Com base
discadora de alta qualidade produzida no Brasil, possui 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático,
além de controle digital do volume de recepção e LEDs indicativos de status de chamada e função mudo.
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Especificações técnicas
Modelo

HSB 40

Base discadora
Alimentação

Alimentado através da linha

Controle do volume de recepção

Digital

Seleção de campainha
Modo de discagem

Chave para alteração da campainha (alto, baixo e atendimento
automático)
Chave para alteração do modo de discagem para pulso e DTMF

Tempo de Flash

100, 300 e 600ms

Teclado

Emborrachado

Volume máximo

-17dB

LED's

On/Off e Mute. Próximos das Teclas

Chaves de ajuste

Campainha, Modo de discagem (Tom e Pulso) e Tempo de Flash

Teclas Fixas

Redial, Flash, Mute, ajuste de volume, ON/OFF

Proteção Contra Choque Acústico (ASP)

Sim. Na Base e no Headset

Headset
Microfone
Tipo

Eletreto

Sensibilidade

-42 ± 4 dB

Impedância

2K2

Resposta em frequência

100~10 KHz

Cápsula receptora
Tipo

Dinâmica

Sensibilidade

93 dB ± 6 dB

Impedância

150 Ω ± 15%

Resposta em frequência

300~3,4 kHz
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Dimensões e peso

Conteúdo da embalagem
»1 Headset CHS 40 RJ9
»1 base discadora BDI 10
»1 Cabo de linha telefônica RJ11
»1 Manual do usuário

1

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