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IMPACT SC 30/ SC 60
SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

Vamos começar a falar.
Desfrute de conversas mais naturais e
áudio de grande qualidade com fones de
ouvido projetados para empresas que
introduzem comunicações unificadas.
Experimente a diferença que a tecnologia
Sennheiser única pode fazer para a sua
eficiência e bem-estar.
Fácil de manipulação de chamadas via
controle de chamadas em linha torna
essa solução fácil e conveniente para
toda a sua força de trabalho. Além disso,
a série IMPACT SC 30/60 fornece
clareza de voz sennheiser e microfone
de cancelamento de ruído para uma
comunicação clara que aumenta a
produtividade.

Veja mais em
www.sennheiser.com/sc30-60

BENEFÍCIOS e
RECURSOS

– Garantir chamadas de som de qualidade
Com Sennheiser Voice Clarity e microfone com
cancelamento de ruído para conversas naturais e
claras

– Headset amigável de implantação
Compatível com todas as principais plataformas
de Comunicação Unificada

– Fácil gerenciamento de chamadas
Com a unidade de controle de chamadas em linha
para silenciar, ajustar o volume e atender/chamadas
finais

– Desfrute de grande conforto
Fone de ouvido ultraleve com confortáveis
almofadas acústicas de espuma

– Proteger a sua audição
Do choque acústico com sennheiser
ActiveGard® tecnologia
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IMPACT SC 30/ SC 60
SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

Dados do produto
Dados gerais
Vestindo estilo

Cabeça

Cor

Preto com destaques de cor laranja prateado

Peso do fone de ouvido

Unilateral: 42 g / 1,48 oz
Dupla face: 66 g / 2,33 oz

Waranty Waranty

2 anos

Áudio
Clareza de voz sennheiser

Para uma experiência de audição clara e natural

Microfone

Microfone com cancelamento de ruído para transmissão de fala ideal

Resposta da frequência do microfone

150 - 6.800 Hz

Tipo de alto-falante

Orinque do ímã de Neodímio

Resposta da frequência do alto-falante

60 - 16.000Hz 60 - 16.000Hz

Pressão sonora

Limited by ActiveGard®: Max 113 dB

Otimizado para comunicação e multimídia

Os perfis de aprimoramento de som se ajustam automaticamente
para uma comunicação ideal ou multimídia em uso

Gerenciamento de chamadas
Controle de chamadas

–
–
–
–

Chamada de resposta/fim
Volume para cima/para baixo
Microfone mudo
Remarcando a última chamada de saída

Proteção auditiva
ActiveGard® Tecnologia

Protege os usuários contra lesões acústicas causadas por explosão de som súbita na
linha

Limiter de ruído no trabalho da UE*

Proteção de áudio reforçada impedindo a fadiga de escuta,
durante um dia de trabalho

média de 85 dB

Conteúdo de entrega
O que estána caixa

– Auricular
– Guia rápido
– Guia de segurança

Software
HeadSetup™ Pro (Freeware)

Controle remoto de chamadas, atualizações de firmware e configurações
www.sennheiser.com/software

PC Software (Freeware)

Para outros softwares de PC relevantes, verifique www.sennheiser.com/software

HeadSetup™ Pro Manager (Saas)

Gerenciar, atualizar e configurar seus dispositivos de áudio
Sennheiser a partir de um local www.sennheiser.com/headsetuppro-manager

UC compatível

Sim. Para mais informações, acesse www.sennheiser.com/headsetcompatibilidade

* Noise at Work: A Diretiva "Noise at Work" (2003/10/CE) da UE estabelece limites para dois
tipos de ruído no local de trabalho: explosão acústica e ruído sustentado.
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IMPACTO SC 30/ SC 60
SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

Visão geral do produto
Conecta-se a

Nome do
produto/Art.no

Descrição

Comunicações
Unificadas

EAN no/UPC.no EAN
no/UPC.no

PC/ Softphone via
USB

IMPACTO SC 30 USB
ML
Arte. não 504546

Fone de ouvido unilateral
com conectividade USB

UC otimizado e Skype para
negócios certificados

EAN: 40 44155
08337 8
UPC: 6 15104 23683 7

IMPACTO SC 60 USB
ML
Arte. não 504547

Fone de ouvido de dois
lados com conectividade
USB

UC otimizado e Skype para
negócios certificados

EAN: 40 44155
08338 5
UPC: 6 15104 23684 4
UPC: 6 15104 23684 4

www.sennheiser.com/sc30-60

