
ENCOREPRO 510/520

Deixe uma impressão
duradoura
Sinta a diferença com o EncorePro. Os nossos 

auriculares sobre a cabeça mais populares incluem 

agora uma série de funcionalidades tácteis para 

melhorar a experiência de áudio do dia-a-dia.

O novo design sofisticado oferece um feedback visual e 

táctil suave, o que garante que o microfone está 

posicionado correctamente, para que as conversas sejam 

mais claras. As suas almofadas para a orelha, mais suaves

e luxuosas, criam uma nova dimensão de conforto para os 

utilizadores que têm de estar disponíveis o dia inteiro, 

todos os dias. Com soldagem a laser e alumínio com o 

calibre da indústria aeronáutica para uma robustez

adicional, este é o EncorePro mais resistente até à data.

ENCOREPRO 520 BINAURAL

ENCOREPRO 510 MONAURAL

Concebido para o desempenho

FOLHETO DO PRODUTO



ENCOREPRO 510/520

• Soldagem a laser e alumínio com 

o calibre da indústria aeronáutica 

para maior durabilidade

• Feedback visual e táctil preciso 

no posicionamento do microfone

• Microfone com cancelamento de 
ruído de próxima geração

• Almofadas macias de luxo 
para um conforto diário

• Garantia de 2 anos

Concebido para o desempenho

ENCOREPRO 510/520
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• O novo design é mais leve que o dos modelos anteriores, o que garante um 
maior conforto para os utilizadores

• Microfone personalizado da próxima geração, que reduz o ruído de fundo e as 
interferências, traduzindo-se em menos palavras perdidas e numa melhor 
experiência para quem realiza as chamadas

• Orientação táctil e visual para que o utilizador possa sentir e ouvir os estalidos do roquete 

quando a haste se move para o alcance apropriado, para um posicionamento ideal do microfone

• Áudio de banda larga que proporciona conversas mais nítidas e ricas, e tecnologia 
SoundGuard que protege o utilizador de picos de som e de fadiga auditiva

• Com metal incorporado nas partes principais do design, e não unicamente para fins 
cosméticos, e uma haste flexível de corpo compacto, para que nada se quebre

• A construção soldada a laser cria juntas mais robustas entre os auscultadores e 
o aro para a cabeça, para uma robustez máxima

• A funcionalidade Quick Disconnect permite falar enquanto se afasta da central e é 
compatível com todos os processadores de áudio de secretária e USB e com os 
cabos de ligação directa da Plantronics

Ligação a PC ou telefone de secretária com um processadores e cabos de áudio
da Plantronics

Ideal para Utilizadores intensivos de telefones, incluindo centros de suporte técnico
e apoio ao cliente formais

Desempenho áudio Microfone com cancelamento de áudio e áudio de banda larga (até 6800 Hz)

Características de transmissão (valores típicos)

Sensibilidade @ 1 kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Intervalo de frequência: De 100 a 6800 Hz

Impedância de saída: < 150Ω

Condições Típicas CC 1,8 V, Resis CC 3,3 KΩ, Carga CA 3,3 KΩ
de Teste:

Características de recepção (valores típicos)

Sensibilidade @ 1 kHz: 20 dBPa/V (monaural) 14 dBPa/V (binaural)

Intervalo de frequência: 100 a 6800Hz

Limite acústico: < 24 dBPa (< 118 SPL)

Impedância de entrada: 160 Ω ± 25% (monaural) 320 Ω ± 25% (binaural)

Condições Típicas Condução 100 mV, Impedância de origem 10 Ω. Medições realizadas
de Teste: num ouvido artificial ITU-T Tipo 3.3, Ponto de referência auditivo

Telefone de mesa Modelo Peso Referência

HW510, EMEA Sobre a cabeça, monaural, cancelamento de ruído 52g 89433-02

HW510V, EMEA Sobre a cabeça, monaural, tubo de voz 50g 89435-02

HW520, EMEA Sobre a cabeça, binaural, cancelamento de ruído 74g 89434-02

HW520V, EMEA Sobre a cabeça, binaural, tubo de voz 72g 89436-02
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