Telecom

Telefone headset

NR 17

HSB 50
TECLA ON / OFF
DE FÁCIL ACESSO

ATENDIMENTO
AUTOMÁTICO

CERTIFICADO
DE ATENDIMENTO

CANCELADOR DE
RUÍDO AMBIENTE
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O HSB 50 facilita a vida dos profissionais que utilizam muito o telefone. Desenvolvido para
linhas analógicas, o modelo é ideal para operadores de telemarketing, área comercial
e atendimento ao cliente, devido ao seu design compacto, fácil acesso ao botão de
atendimento e uso do headset, deixando as mãos sempre livres.
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Comprimento do cabo: 1,5 m

Características
» Controle digital do volume de recepção
» Teclado emborrachado de alta durabilidade
» 2 níveis de campainha e modo de atendimento automático

60 g

» Teclas Flash, Mute, Redial e ON/OFF e LEDs indicativos de status de chamada e mudo
» Chaves para ajuste de campainha, mode (Tom e Pulso) e flash (100, 300 e 600 ms)
» Headset com conector do tipo RJ9
» Tiara de aço com revestimento PVC e apoio de cabeça confortável e resistente
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» Headset monoauricular ajustável com protetor removível em espuma
P
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» Microfone com cancelador de ruído ambiente, haste flexível (semirrígida)

e conversível (300°)
» Compatível com linhas e centrais analógicas e com os acessórios AP 3601 (protetor
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133 mm

180 g

auricular) e AM 3551 (protetor de microfone), que ajudarão a manter os headsets sempre
novos, evitando a substituição de produtos e gerando mais economia.

Tecla ON/OFF de fácil acesso

Atendimento automático

Possibilita fácil acesso do operador ao atendimento e
encerramento das ligações, proporcionando melhor
ergonomia e mais agilidade no trabalho.

Para obter ainda mais agilidade e praticidade é só ativar a
função Atendimento automático. Ideal para quem recebe
muitas ligações diariamente.

LED indicativo de status de chamada/mudo

Microfone cancelador de ruído ambiente

Permite ao usuário visualizar rapidamente se a função Mudo
está ativada, se o telefone está tocando ou se está em uma
chamada ativa.

O headset do HSB 50 possui tecnologia que reduz os
ruídos presentes no ambiente. Assim, a voz fica muito mais
clara para quem está do outro lado da linha.

Composto por:

BDI 10
Base discadora analógica

Proteção contra choque acústico
Evita a presença de sons excessivamente altos ao ouvido
do usuário. Os ruídos indesejados são atenuados mantendo
o volume em níveis agradáveis.

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
01.20

CHS 55
Headset mono RJ9
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