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VocoVoice náhlavní souprava 
 
Náhlavní soupravy nabízejí jednoduchou možnost týmové komunikace 

s křišťálově čistým zvukem a s možností okamžité komunikace napříč 

rozsáhlými oblastmi. 

Komunikace mezi kolegy je postavena na osvědčené digitální rádiové 

technologii, díky čemuž je jednoduchá a intuitivní. Zapomeňte na 

praskající zvuk vysílaček a špatnou kvalitu zvuku.  

Díky technologií Vocovo je zaměstnancům umožněno soustředit se plně 

na práci. Odolné náhlavní soupravy mají ergonomicky navržený tvar se 

třemi možnostmi nošení. Polstrované náušníky a lehká konstrukce činí 

z náhlavek pohodlný a flexibilní nástroj pro komunikaci. 

Nezbytností je až 48 hodinová výdrž baterie. 

Bezdrátové náhlavní soupravy neumožňují pouze vzájemnou komunikaci 

mezi sebou, ale také obousměrnou komunikaci s dalšími zařízeními jako 

jsou zákaznické Call pointy a pokladní klávesnice. 

Integrace s klasickou telefonií umožňuje 

zaměstnancům s náhlavními soupravami 

přijímat hovory od zákazníků zvenčí a 

odpovídat na ně. 

Náhlavní soupravy obsahují hlasové zprávy, 

které upozorní na jednotlivé žádosti 

zákazníků nebo jiných zaměstnanců. Je tedy 

možné ihned poznat, o jaký požadavek jde. 

Intuitivní menu umožňuje pokročilé volací 

funkce (rychlé vytáčení, konferenční hovory, 

přesměrování hovorů atd.) 

 

 

 

Klíčové vlastnosti 

 Lehké, ale odolné náhlavní soupravy 

 Křišťálově čistý zvuk 

 Velké Push-to-Talk tlačítko 

 Až 1000 náhlavních souprav může být současně připojeno do 

konference 

 Možnost funkce TalkLock pro handsfree 

 Funkce ztlumení, která ztlumí náhlavní soupravu, zatímco 

zaměstnanec řeší problém se zákazníkem 

 Integrovaná baterie s výdrží až 48 hodin na jedno nabití 

 Rychlé nabití náhlavní soupravy za méně než 3 hodiny (25% za 30 

minut) 

 Snadno se propojí se stávajícími telefonními systémy 

 Dosah pokrytí signálem až 120m.  

Rozsah je možné jednoduše rozšířit přidáním více základnových 

stanic a repeaterů 

 Různé styly nošení náhlavní soupravy: čelenka, za krk, na ucho 

Rozměry (mimo čelenky) 131 x 50 x 18 

Váha (mimo čelenky, vč. baterie) 28g 

Frekvence 1.880 – 1.900 Ghz (DECT) 

Dosah Až 120m. Může být rozšířeno pomocí 
základnových stanic a repeaterů. 

Napětí 3.7V DC 

Životnost baterie V pohotovostním režimu až 48hodin, až 
9 hodin hovoru 


