
THS 55 USB

Os headsets Intelbras com terminação USB são ideais para softwares utilizados em 
contact centers, ligações VoIP (via internet) e conferências.

Eles proporcionam mais conforto, liberdade e praticidade para o usuário com seu 
design leve e ergonômico, além do cordão com controle de volume e tecla Mudo que 
simplificam as ações dos usuários.

O THS 55 também possui tubo de voz removível, que faz com que o headset atenda à 
NR 17, sem a necessidade de um headset para cada funcionário.

Características

 » Conector do tipo USB Plug & Play

 » Tiara de aço com revestimento em PVC

 » Headset monoauricular ajustável com protetor removível

 » Microfone em tubo de plástico rígido removível e reversível (300°)

 » Apoio de cabeça confortável e resistente

 » Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softwares comumente utilizados em 
call centers

 » Cordão com controle de volume e tecla Mudo

 » LED bicolor com indicação de ativação/desativação da função Mudo durante  
uma chamada

 » Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz 
removível), que ajudarão a manter os headsets sempre novos, evitando a substituição de 
produtos e gerando mais economia.

100 g
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Comprimento do cabo: 2,4 m
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THS 55 USB Headset

Especificações

Conheça também

CHS 55

Headset mono RJ9

THS 50

Headset mono QD

CHS 60

Headset mono QD

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

Tubo de plástico rígido removível e reversível
Atende à NR 17, pois possibilita o compartilhamento do 
headset através da troca do kit, tubo de voz e protetor 
auricular, e a alternância entre os lados da cabeça, por ser 
monoauricular e tubo reversível 300°. 

Controle e ajuste de volume/mudo 
Fácil acesso ao controle do áudio das ligações, com design 
ergonômico e material resistente.

Plug & Play
É só conectar e usar! Não necessita de driver de instalação ou 
software adicional.

LED indicativo de status de chamada/mudo
Permite ao usuário visualizar rapidamente se a função 
Mudo está ativada ou se o áudio está sendo transmitido em 
uma chamada.

QDU 20

Cordão QD-USB

Microfone

Tipo Eletreto

Sensibilidade -38 ± 3 dB

Impedância 2K2

Resposta em frequência 100 a 10.000 Hz

Cápsula receptora

Tipo Dinâmica

Sensibilidade 93 ± 3 dB

Impedância 150 Ω ± 15%

Resposta em frequência 300 a 3.400 Hz

Headset

Peso (Incluindo controlador) 100 g

Comprimento do cabo 2,4 m

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.


