
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Sennheiser DW Pro 2, trådløs hodetelefon
med mikrofon, til telefon/PC, pent brukt

 1.750,- inkl mva ID: 37737 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/lyd-og-bilde/hodetelefoner/sennheiser-dw-pro-2-tradlos-hodetelefon-med-mikrofon-til-telefon-pc-pent-brukt-37737.html


NARROWBAND • Lang rekkevidde - Opptil 180 meter • Brukervennlig betjening • Intuitiv

brukergrensesnitt • Elektronisk rørløfter (EHS) til bl.a Avaya, Cisco, Polycom og Aastra telefoner

---

Prisen er inklusiv mva.

Sennheiser DW Pro 2, trådløse hodetelefoner med mikrofon, pent brukt

---

Sennheiser DW Pro2 headset er ett helt nytt tosidig DECT hodesett for fasttelefon og softphone. Det er

brukervennlig, komfortabel og det elegante designet fokuserer på komfort og effektivitet. Med lang

rekkevidde vil det gjøre deg i stand til å bevege seg fritt rundt på kontoret uten ledninger som holder deg

tilbake. Sennheiser DW Pro2 headset setter nye standarder for lyd og bærekomfort. Du får en klar og

varm lyd kvalitet med HD-lyd, enkel paring hodesettet og base samt taletid for en full arbeidsdag, dette

sammen med en intelligent rask lading. Sennheiser DW Pro2 headset har Acftivguard som beskytter deg

mot akustisk sjokk. Du vil kunne nyte behagelige samtaler med fasttelefonen og softphone - i et hodesett

hele dagen. Funksjoner: • Wireless Hodesett (DECT) • Kvalitet og Design • Varm og naturlig lyd av høy

kvalitet med HD Audio (bredbånd) • Støydempende mikrofon og DSP (Digital Signal Processing) •

Flerbruker - kan brukes med kontor telefon og softphone • Høy komfort • Ørekrok og hodebøyle følger

med • Lett - • Taletid for en full arbeidsdag - 8 timer Wideband eller 12 timer NARROWBAND • Lang

standby-tid • Intelligent hurtiglading • Ekstremt enkel sammenkobling hodesett og base • Basestasjon

kan brukes med flere hodesett • ActiveGard ™ beskyttelse • Kompatibel med Unified Communications

(UC) - inkl. MS Communicator • Konferansesamtaler med opp til 4 brukere • Automatisk Wideband /

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 163002946
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