
Qualidade e praticidade
para sua empresa

Telecom

Amplificador 
com Headset 
para Telefones

  Cordão do headset com  
desengate rápido e tecla mute 

  Controle de transmissão  
e recepção de áudio

  Compatível com a maioria  
dos telefones

  Acompanha adaptador  
de voltagem
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Características Técnicas
Dimensões (amplificador)

Peso (amplificador)

Funções

Entrada

Controle de volume

Compatibilidade

Comprimento do cabo

Consumo

Energia

131 x 98 x 38 mm

180 g

Volume / Mute com LED indicador

Cabo RJ 11 (4x4)

Recepção e transmissão

Compatível com a maioria dos telefones

2 metros

30 mA

Alimentado através de 2 pilhas AA* e através de fonte externa 
de alimentação (5 V ~ 12 Vdc)

* pilhas AA não inclusas
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Intelbras S.A.
Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, Km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
Fone (48) 3281 9500 - Fax (48) 3281 9505 - www.intelbras.com.br

Suporte Técnico: (48) 2106 0006 - suporte@intelbras.com.br

Im
ag

en
s I

lu
st

ra
tiv

as
 - 

ab
ril

 / 
20

08

Telecom

Amplificador 
com Headset
para Telefones

Facilidades:

 Volume ajustável para  transmissão e recepção de áudio

 Ajuste de conexões elétricas, permitindo o uso da maioria 
dos telefones

 Cordão do headset com desengate rápido, tecla mute e  
prendedor

 Sigilo na transmissão - tecla mute com LED indicador

 Seletor para uso do headset / monofone

 Headset conversível e ajustável

 Estação / suporte para o headset

 Funcionamento com 2 pilhas* ou adaptador de voltagem

O Intelbras HSA 10 é um amplificador de áudio que utiliza 
um headset (fone de cabeça) para transmissão e recepção 
de voz. É ideal para quem costuma receber e fazer muitas 
ligações telefônicas permitindo a realização de outras ativi-
dades ao mesmo tempo.

CONECTIVIDADE
Possui ajuste de conexão elétrica permitindo o uso da 
maioria dos telefones analógicos e digitais.

VERSATILIDADE
Possibilita o ajuste de volume para transmissão e recepção 
de áudio,  headset (fone de cabeça) convesível e ajustável 
que possui cordão com desengate rápido, tecla mute e 
prendedor.

Conexão ao fone 
de cabeça

Seletor headset/monofone:
seleciona a utilização 
pelo fone de cabeça ou 
monofone

Controle do volume de
transmissão e recepção
de áudio

Tecla mute: 
interrompe a 

transmissão de voz 
enquanto acionado

Conexão ao 
monofone

Conexão ao 
telefone


