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Ofis ortamınıza ve iş hayatınızın gerektirdiği ihtiyaçlara 
en uygun kulaklığı seçmek için

Bizi Arayın
Kurumsal satış temsilcilerimiz 
2 saat içinde teklifinizi hazırlar.



Tüm kulaklık modellerimizi 
satınalmadan önce deneyebilir ve
tüm özelliklerini test edebilirsiniz.

Demo için bizi aramanız yeterlidir.
Profesyonel kurumsal satış 
temsilcilerimiz sizi ziyaret etmek 
için hazır.



İÇİNDEKİLER
Kulaklık kullanımı telefon görüşmelerinde ellerinizin serbest kalmasına, boyun ve 
sırt bölgesinin sağlıklı kalmasına ve mükemmel akustik konfor sağlamanıza 
olanak tanır. 

Önde gelen 3 kulaklık üreticisi olan Jabra, Plantronics ve Sennheiser ile çalışan 
ITSUPERSTORE bu kılavuzu ihtiyaçlarına en uygun kulaklık modelini seçmenize 
yardımcı olmak amacı ile hazırlamıştır. 

→ 1

Sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilen çağrı merkezi kulaklıkları 

gün boyunca yüksek kaliteli ses ve optimum konfor sağlar.

→ 2

Hafif ve sağlam, ofis kulaklıkları gün boyunca optimum kullanım sağlar.

Kulaklığınızı tüm iletişim cihazlarınıza bağlayabilirsiniz : masaüstü 

telefonlar, cep telefonları, tabletler veya PC/Mac … 

→ 3

Sık sık hareket eden profesyoneller için özel olarak üretilmiştir.

Uzun menzilli Bluetooth ile mobil cihazlarınıza bağlanırlar. Gürültü 

önleyici mikrofonları ile nerede olursanız olun net konuşmaları garanti 

eder !

→ 4

Gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi sayesinde, bu kulaklıklar en uygun 

konsantrasyon için ortam gürültüsünü izole eder.

Ayrıca, yüksek performanslı gürültü önleyici mikrofonlar ve HD stereo ses 

özelliklerine sahiptir.

→ 5

Bu kulaklıklar temel olarak bilgisayarlarından bir softphone ile iletişim 

kuran profesyoneller için tasarlanmıştır.

Bluetooth, USB veya 3.5mm jak ile bağlanırlar. Çoğu model Microsoft 

Skype Kurumsal için optimize edilmiş modelide mevcuttur.

→ 6

Çağrı merkezi çalışanlarının eğitimi için vazgeçilmez bir ekipmandır



Jabra Biz 1500
Profesyonel. Ekonomik. Dayanıklı.

https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-1500-mono-qd-nc-5945
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-1500-mono-usb-nc-5963
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-1500-duo-qd-nc-5962
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-1500-duo-usb-nc-5964


> KİMİN İÇİN ?

Çağrı merkezi çalışanları ve 
yöneticileri, operatör konsolu ile 
çalışan sekreterya

> KULLANIM ALANI

Gürültülü ortam, yoğun kullanım ve 
sadece telefon görüşmesine 
fokus olması gereken faaliyetler

> ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ?

Günboyu rahat kullanım, sağlamlık 
ve akustik kulak sağlığı koruma

Günün çoğunu 
telefonda geçiren 
çalışanlar için çağrı 
merkezi kulaklıkları 
üretilmektedir. Yüksek 
gürültü engelleme 
özellikli mikrofon ve 
ortam gürültü azaltma 
önemli özellikleridir; 
iletişimde büyük bir 
konsantrasyon 
sağlarlar. Sağlam 
malzemelerle 
tasarlanmıştır ve 
kullanıcılarına günboyu 
rahat bir kullanım 
sağlar.



> QD / RJ9 kablosu ile masa 
telefonunuzun bağlantısı 
(bağlantı kablosu ayrıca satılır)
> Entegre akustik koruma, gürültü 
önleyici mikrofon
> Malzemelerin sağlamlığı

EncorePro serisinin kulaklıkları 
alüminyum çerçeve ile çok sağlamdır. 
Geniş bantlı bir ses ile size en uygun 
konsantrasyonu garanti eder. SoundGuard 
teknolojisi, uzun süreli kullanım ve ses 
tepe noktalarına maruz kalma nedeniyle 
yorulmayı önler.

Sennheiser SC260 kulaklık, rahat ve 
sağlamdır ve paranızın karşılığını en iyi 
şekilde sunar. Çağrı merkezleri de dahil 
olmak üzere gürültülü ortamlarda yoğun 
kullanım için mükemmel şekilde uygundur. 
Güçlü bir gürültü önleyici mikrofona sahip 
olan ActiveGard teknolojisinden de 
faydalanır: kullanıcılar akustik şoktan 
korunur. SC260, dönen köpük kulaklıklarla 
yüksek kaliteli HD ses ve kullanım 
rahatlığını garanti eder.

68 g ile Jabra BIZ 2300 Duo, rakiplerinden % 20 daha 
hafif. Güçlü ve zarif, ortam gürültüsünü azaltan 
akıllı bir mikrofon ile donatılmıştır.
Yoğun bir çağrı merkezleri için tasarlanan Jabra Biz 
2300, bozulan kulaklıkların sayısını düşürür, işinizin 
daha az aksamasını sağlar ve toplam sahip olma 
maliyetinizi düşürür.

Telefonlarını ana çalışma aracı 
olarak kullanan profesyoneller bu 
kulaklıkların verdiği performansla 
başarılarını en üst seviyeye taşırlar . 
Kulaklık ürünleri arasında en iyi 
kalite / fiyat oranına sahiptirler ve 
çağrı merkezlerinde günlük 
kullanıma mükemmel şekilde 
uygundurlar.

https://www.itsuperstore.net/plantronics-hw520-cagri-merkezi-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-2300-duo-qd-nc-6468-6475-5966
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-sc-260-cift-tarafli-tacli-hd-ofis-kulakligi


> QD / RJ9 kablosu ile masa 
telefonunuzun bağlantısı 
(bağlantı kablosu ayrıca satılır)
> Yoğun kullanım için tasarlanmış ve 
hafif malzeme ile üretilmiştir
> En üst düzey ses ve ürün kalitesi

Yoğun kullanım ihtiyacı duyan 
profesyonellere aşağıdaki kulaklık 
modelleri en üst düzey kulaklık 
seçeceklerdir. Kulaklıklarını gün 
boyunca kullanan profesyoneller için 
güvenilirlik ve sağlamlık iki temel 
kriterdir.

EncorePro HW720, kulaklık serisi ile en iyi 
performansınızı ödüllendirin. Ayrıcalıklı 
tasarımı zarif ve şık bir saten kaplamaya 
sahiptir. Tüy kadar hafif malzemeler ile 
üretildi  ve deri kulak yastıkları lüks konfor 
sağlarken, benzersiz kavisli, teleskopik 
mikrofonu ve döner kolu, kristal netliğinde, 
özel görüşmeler sağlar.

SC 660 Çift Taraflı Kulaklık, üstün ses 
kalitesi, konfor güvenlik ve dayanıklılığı bir 
arada sunarlar. Çalışma ortamınız ne 
kadar gürültülü olursa olsun, içerdiği ultra 
gürültü filtreleme özellikli mikrofonu ile 
müşterinizin sadece sizin sesinizi 
duymasını sağlar.

Jabra Biz 2400 II, hattın her iki ucundaki kişiye 
de üstün ses kalitesi sunan profesyonel bir 
kablolu kulaklıktır. Rakiplerinden %40 daha 
hafif olan kulaklık, süper yumuşak suni deri taç 
bandı ve kulak yastıklarına sahiptir. 
Takviyeli kablosu ve kırılmaz mikrofon koluyla 
arıza vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Bir çağrı merkezi kulaklığının en önemli 
fonksiyonu, yoğun çalışma ortamındaki arka 
plan seslerini kesmek ve müşterinin sesinizi 
daha net duyabilmesini sağlamaktır.
Ultra gürültü önleyici mikrofon, üst düzey arka 
plan gürültü önleme teknolojisine sahiptir.

https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-2400-ii-duo-qd-mic-82-nc-5973
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-2400-ii-duo-qd-mic-82-nc-5973
https://www.itsuperstore.net/plantronics-hw720-cagri-merkezi-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/plantronics-hw720-cagri-merkezi-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-sc-660-cift-tarafli-tacli-hd-ofis-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-sc-660-cift-tarafli-tacli-hd-ofis-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/plantronics-hw720-cagri-merkezi-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-2400-ii-duo-qd-mic-82-nc-5973
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-sc-660-cift-tarafli-tacli-hd-ofis-kulakligi


> Masa telefonu ile kablosuz bağlantı
(bağlantı kablosu ayrıca satılır)
> Entegre akustik koruma, gürültü 
önleyici mikrofon
> Sağlamlık ve hareket serbestliği

Özellikle çağrı merkezi 
yöneticilerine departmanları içinde 
hareket serbestliği sunar. Kablosuz 
kulaklık ile ekibi ve yöneticisi  bir 
arada çalışır.

CS520 serisinin kulaklıkları alüminyum 
çerçeve ile çok sağlamdır. Kablosuz 
olduğundan mobilite sağlar. Geniş bantlı 
bir ses ile size en uygun konsantrasyonu 
garanti eder. SoundGuard teknolojisi, uzun 
süreli kullanım ve ses tepe noktalarına 
maruz kalma nedeniyle yorulmayı önler.

Ekonomik ve kablosuz.
Ofisinizde dolaşırken hareket halinde 
kaliteli ses deneyimini yaşayın. Kablosuz 
özgürlük, çalışma aralığınızı genişletir, 
böylece her zaman ulaşabileceğiniz 
yerdesiniz. Tipik ofis binası: 55 m'ye 
kadar. Açık alanda kapsama : 180 metre.
Akıllı hızlı şarj sayesinde, D 10 Serisi 
kulaklıklar ofiste rahat ve endişesiz bir 
bağlantı için tam bir konuşma süresi sunar.

Dünyanın en güçlü profesyonel kablosuz kulaklığı 
olarak geliştirildi.
Kablosuz bağlantınız ne sizi de de müşterinizi yarı 
yolda bırakmadan masanızdan 150 metre 
uzaklaşın.
Gelişmiş gürültü önleyici mikrofon ve 
geliştirilmiş hoparlörler, gürültülü ofislerde bile 
görüşmelerinizi çarpıcı netlikte yapabilmenizi 
sağlar.

https://www.itsuperstore.net/plantronics-cs520-kablosuz-mikrofonlu-kulaklik2
https://www.itsuperstore.net/plantronics-cs520-kablosuz-mikrofonlu-kulaklik2
https://www.itsuperstore.net/plantronics-cs520-kablosuz-mikrofonlu-kulaklik2
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-d-10-phone-dect-teknolojili-kulaklik-seti
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-d-10-phone-dect-teknolojili-kulaklik-seti
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-d-10-phone-dect-teknolojili-kulaklik-seti
https://www.itsuperstore.net/jabra-engage-65-duo-8768
https://www.itsuperstore.net/jabra-engage-65-duo-8768
https://www.itsuperstore.net/jabra-engage-65-duo-8768


> KİMİN İÇİN ?

Tüm ofis çalışanları, operatör 
konsolu ile çalışan sekreterya

> KULLANIM ALANI

Gün içinde sürekli kullanım ve 
PC, akıllı telefon ve masa telefonu 
gibi tüm haberleşme cihazlarını 
aynı kulaklık ile kullanabilme 

> ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ?

Günboyu rahat kullanım, sağlamlık 
ve kablosuz teknoloji

Günün çoğunu ofiste 
çalışarak geçiren 
çalışanlar için kablosuz 
ofis kulaklıkları 
üretilmektedir. Ofis 
içinde rahatlıkla 
hareket edebilmeleri 
için kablosuz teknoloji 
çok önemlidir; 
iletişimde büyük bir 
konsantrasyon 
sağlarlar. Sağlam 
malzemelerle 
tasarlanmıştır ve 
kullanıcılarına günboyu 
rahat bir kullanım 
sağlar.



> Masa telefonu ile kablosuz bağlantı
(bağlantı kablosu ayrıca satılır)
> Uzun menzilli  güvenli DECT 
bağlantı teknolojisi
> Sağlamlık ve hareket serbestliği

Tüm ofis çalışanlarının masa 
telefonu, bilgisayar ve cep telefonları 
ile iletişimini kablosuz bir kulaklık 
üzerinden üstün ses kalitesi ile 
yapmasına olanak tanır. Ofis içinde 
haereket özgürlüğü ekip çalışmasını 
geliştirir.

Hem masa telefonu, hem cep telefonu, hem 
de bilgisayar üzerinden iletişimi 
sağlamak artık Savi 700 var. Tüm 
iletişiminizi tek bir kulaklıkla yapın, ofiste 
özgürce dolaşmanın keyfini çıkarın.
İş hayatınızdaki tüm iletişim cihazları için 
tek bir kulaklık kullanın.

Ofis ve Çağrı Merkezlerinde Kablosuz 
Kulaklık Özgürlüğü. Taçlı çift taraflı DECT 
kulaklık olan DW Pro 2 Phone, HD 
kalitesinde berrak ses sunar. Mükemmel 
HD ses kalitesiyle görüşme yapabilmenizi 
sağlayan DW Pro 2 Phone Dect Kablosuz 
Kulaklık sahip olduğu ActiveGard 
teknolojisi ile kulak sağlığını korur. Aynı 
anda masa telefonu ve PC ile kullanılabilir.           

Masaüstü telefona, yazılım telefonuna, analog 
telefona ve 2 Bluetooth cihaza bağlayabilirsiniz.
Tüm haberleşme cihazlarınız ile aynı anda bağlı 

kalır ve tek bir kablosuz kulaklık olarak 
kullanabilirsiniz.

https://www.itsuperstore.net/plantronics-w720-kablosuz-kulaklik
https://www.itsuperstore.net/jabra-engage-75-duo-8771
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-dw-pro2-dect-teknolojili-cift-tarafli-kulaklik-seti


> KİMİN İÇİN ?

Gezgin satıcılar, yöneticiler ve ofis 
dışında mobil çalışanlar içindir

> KULLANIM ALANI

Sık iş seyahatları yapan kişilerin 
açık havada ve rüzgarlı ortamlarda 
dahi net görüşmeler yapabilmeyi 
sağlar. 

> ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ?

Kablosuz, Bluetooth/3.5mm/USB
bağlantı

Mobil çalışanlar, 
şirketlerinin 
tesislerinin dışında 
düzenli olarak hareket 
etmek zorundadır. 
Sehayat sırasında 
çalışmaya devam 
ediyorlar: buluşma 
noktasından, 
havalimanından ya da 
trenle yolculukları 
sırasında, mobil 
çalışanlar akıllı 
telefonlarından ya da PC 
/ Mac'lerinden konforlu 
haberleşiyorlar.



> Bluetooth ve 3,5mm Jak ile bağlantı
> Arka plan gürültü filtreleme 
özellikli gürültü  önleyici mikrofon
> Nerede olursanız olun iletişim 
kurun ve hareket serbestliği kazanın

Bazı firma çalışanları maksimum 
hareketliliğe ihtiyaç duyar: 
evlerinden, toplantı yerlerinden, 
halka açık yerler veya 
havalimanından çalışmaya imkan 
tanır.

Jabra Evolve 40, 3,5 mm jak kablosuyla 
akıllı telefonlar ve tabletler gibi tüm mobil 
iletişim ortamlarınıza bağlanır. Çift taraflı 
olduğundan kendinizi ortam gürültüsünden 
izole edin! Gürültü filtreleme özellikli  
mikrofon ile net görüşmeler yapın.

Aramalar ve müzik için 
iki ayrı cihaza bağlanabilen 
ve üstün ses kalitesi 
sunan profesyonel bir 
kablosuz kulaklık. İster Bluetooth ile 
kablosuz olarak ister (PC’ler için Bluetooth 
adaptörü ile birlikte gelir) doğrudan USB 
kablosu ile bağlanın. Ofiste masa başında 
ve ofis dışında net görüşmeler yapın.

Voyager 6200 UC, ofisin ötesine geçmek için 
çok yönlülüğü olan kulakiçi bir Bluetooth 
boyun askılı kulaklıktır. Bir sonraki 
konuşmanıza geçiş yapmak kolaydır: 
Uzaktan çalışan meslektaşlarınızla bağlantı 
kurun, dikkat dağınıklığına odaklanmak için 
müzik dinleyin ya da çevrenizdeki 
konuşmaya uyum sağlamak için bir kulaklığı 
bırakın. Her zaman olağanüstü ses için 
Voyager 6200 UC'ye güvenebilirsiniz.
Dört yönlü mikrofonu ve gelişmiş gürültü 
filtreleme teknolojisi ile arka plandaki 
gürültüyü en aza indirerek sesinizi optimize 
eder, net ve temiz bir iletişim olanağı sunar. 
Bir çağrı geldiğinde, boyun kordonunuz 
titreşerek size haber verir.

https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-40-duo-usb-nc-5927
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-40-duo-usb-nc-5927
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-40-duo-usb-nc-5927
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-65-duo-usb-nc-5931
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-65-duo-usb-nc-5931
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-65-duo-usb-nc-5931
https://www.itsuperstore.net/plantronics-voyager-6200-uc-bluetooth-kulaklik
https://www.itsuperstore.net/plantronics-voyager-6200-uc-bluetooth-kulaklik
https://www.itsuperstore.net/plantronics-voyager-6200-uc-bluetooth-kulaklik


> Bluetooth kablosuz bağlantı
> USB Dongle ile bilgisayar bağlantısı 
(Skype for Business uyumlu)
> Gürültü filtreleme özellikli 
mikrofonlar ile HD ses kalitesi

Bluetooth kulaklıklar, genellikle 
hareket halindeki profesyoneller için 
idealdir. Üst düzey kullanışlı ve 
taşınması kolay olmasının yanında 
aynı zamanda PC'nizden 
çalışıyorsanız iş hayatınızdaki en iyi 
yardımcınızdır.

Dünyanın ilk profesyonel, UC sertifikalı, kulak içi 
tasarımlı kablosuz kulaklığı olarak geliştirildi.
Üçlü mikrofon teknolojisi, çevrenizdeki 
gürültüleri filtreler ve sesinizin duyulmasını 
garantiler. Boyun arkası kablosuz kulak içi 
kulaklık tasarımı.

Sınıfında en iyi ses kalitesi. Tümleşik 
hareket sensörü ve ses seviyesini 
bulunulan çevreye göre ayarlayan gelişmiş 
mikrofonlar. Gürültülü ve rüzgârlı 
ortamlarda bile cam gibi net ve yüksek 
çözünürlüklü ses kalitesinden faydalanın.
Masa telefonu + PC + Cep telefonu aynı 
anda tek kulaklık ile kullanım imkanı sunar

Ofiste değil misin? Problem değil. 4 adet
özel mikrofon ve WindSmart® teknolojisi 
ile nerede olursan ol ofis konforunu yaşa. 
Yıkıcı ve rahatsız edici gürültüyü ortadan 
kaldıran 5200 kulaklık ile dışarıda ya da 
ofiste olman farketmez. Her yerde temiz 
ve profesyonel iletişim ile işine focus ol.

PRESENCE UC Bluetooth kulaklıkları, 
kullanıcılar ve konuştukları kişiler için inanılmaz 
anlaşılır, temiz bir şekilde iletişim kurmaları 
adına ofiste, arabada hatta dış mekanlarda bile 
uzun süren telefon konuşmaları yapmaları için 
üretilmiş Bluetooth kulaklıklardır.

https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-75e-
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-75e-
https://www.itsuperstore.net/jabra-motion-office-6171
https://www.itsuperstore.net/jabra-motion-office-6171
https://www.itsuperstore.net/jabra-motion-office-6171
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-75e-
https://www.itsuperstore.net/voyager-5200-uc-bluetooth-pc-ve-cep-telefonu-kulakligi
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-presence-uc-bluetooth-kablosuz-kulaklik


> KİMİN İÇİN ?

Pazarlama departmanı, proje 
yöneticileri, mühendisler …

> KULLANIM ALANI

Gün boyu telefon görüşmesi yapan 
ve açık ortamında çalışanlar 

Açık ofis ortamında çalışan kişiler için 
vazgeçilmez bir özellik olan ANC ile
ofis gürültüsünü “dışarıda” bırakın ve 
verimliliğinizi artırın.

Aktif gürültü önleme özelliğinden 
faydalanarak örn. klima cihazının sesi gibi 
düşük frekanslı sesleri engelleyebilirsiniz. 
Aktif gürültü önleme (ANC) özelliği, 
gelişmiş mikrofonlardan faydalanarak 
ortam gürültüsünü verimli bir şekilde 
denetleyip engeller.

Böylece telefon görüşmesi yapmasanız 
dahi kulaklığınızı ANC etkin duruma 
getirdiğinizde özellikle açık ortamında 
doğal olarak oluşan geri plandaki klima, 
klavye ve diğer düşük frekanstaki seslerin 
duyulmasını engeller ve işinize 
odaklanmanıza yardımcı olur.

Voyager Focus UC ile istediğiniz zaman bağlanın, kesintisiz, 
sorunsuz çalışın. Yaklaşık 30 metre kapsama alanı ile ister 
masada, ister toplantı odası ya da mutfakta konuşurken ya da 
müzik dinlerken temiz ve net iletişimin keyfini çıkarın. Sıfır 
kayıp ile kablosuz iletişimin keyfini sürün. Üç hassas 
mikrofon ve sofistike ses kısma seçeneği ile karşı tarafa da 
aynı kalitede iletişim deneyimi sunar.

Açık ofis ortamlarında konsantre olabilmenizi 
sağlayan en uygun kablosuz kulaklık. Aramalar ve 
müzik için üstün ses kalitesi ile cam gibi net 
aramalar ve müzik için birinci sınıf hoparlörler ve 
HD ses kalitesi sağlar.

Gürültüyü rahatsız edici etkenleri azaltın
Üstün Aktif Gürültü Önleme teknolojisi ve meşgul 
ışığı ile rahatsız edilmeden verimliliğinizi yükseltin

Daha fazla özgürlük
İki Bluetooth cihaza aynı anda bağlanabilirlik 
özelliği sayesinde aramalarınız ve müziğiniz bir 
arada. Bağlı olduğunuz cihazdan 30 m/100 ft 
uzaklaşabilme kolaylığı

https://www.itsuperstore.net/plantronics-voyager-focus-uc-bluetooth-kulaklik
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-75-duo-usb-nc-5879


> Çoklu bağlantı: mobil (Bluetooth 
veya jak), PC / Mac (USB dongle veya 
USB bağlantı)
> Aktif gürültü engelleme (ANC) 
teknolojisi
> Ultra rahat kulaklıklar

ANC özellikli  yüksek kaliteli 
kulaklıklar, konuşmanız ve 
multimedya içeriğiniz için 
olağanüstü ses kalitesini garanti 
eder.
Çalışma ortamınız ne olursa olsun, iş 
gezileriniz sırasında en iyi 
performansınıza ulaşın !

Profesyonel çalışanların 
% 69'u ortamdaki ofis 
gürültüsünün 
üretkenliklerini olumsuz 
yönde etkilediğini 
düşünmektedir. Açık Alan 
Kulaklıkları  telefon 
görüşmeleri sırasında 
ortam gürültüsünü ortadan 
kaldırma ve 
konsantrasyonunuzu 
artırma yeteneklerinden 
ötürü bir çok tarafsız 
kurumdan ödüller almıştır.

Tek bir düğmeye basın ve istenmeyen, düşük 
frekanslı arka plan gürültülerini kesin. Bu 
sayede, gürültülü ofis ortamlarında bile işinize 
odaklanabilirsiniz.

MB 660 UC, kablosuz, UC uyumlu Adaptive 
ANC özellikli kulaklık, açık ofislerde 
profesyonel iletişim için Sennheiser ses 
kalitesini ve en yüksek verimliliği talep eden 
profesyoneller için özel olarak geliştirilmiştir.

https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-80-duo-usb-nc-5934
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-80-duo-usb-nc-5934
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-80-duo-usb-nc-5934
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-mb-660-uc-kablolu-bluetooth-kulaklik
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-mb-660-uc-kablolu-bluetooth-kulaklik
https://www.itsuperstore.net/sennheiser-mb-660-uc-kablolu-bluetooth-kulaklik


Skype for Business 
sertifikalı kulaklıkların stok 
ve size özel fiyat teklifi için 
bizi arayın.  

> KİMİN İÇİN ?

Akıllı telefonlarını ve PC/Mac’lerini 
ana iletişim aracı olarak 
kullananlar için geliştirilmiştir

> KULLANIM ALANI

İletişim araçlarının tamamını yada 
bir kısmını Skype for Business gibi 
iletişim araçlarına aktaran 
kurumlarda yaygın kullanılır

> ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ?

Kablosuz, Bluetooth/3.5mm/USB
bağlantı

Microsoft Skype for 
Business gibi yazılımlar 
PC / Mac'inizden iletişim 
kurmak için kullanılır. 
Unified Communications 
için kulaklıklar eşsiz ses 
kalitesi sunar ve tüm 
cihazlarınızın bağlantılarını 
destekler.



> USB kablo yada Bluetooth ile 
PC/Mac’e kolay bağlantı
> Aktifplan gürültüsünü ortadan 
kaldıran noise cancelling teknolojisi
> Tak ve çalıştır

Kablolu USB kulaklık modelleri, 
PC / Mac'inize kolayca bağlanır ve 
Skype for Business gibi tüm 
yazılımlardan iletişim kurmanızı 
sağlar. Kurulum veya yapılandırma 
olmadan, kabloyu USB portuna 
bağlayın ve iletişim kurun !

Aramalar ve müzik için kolay arama 
yönetimi ve üstün ses kalitesi sağlayan 
profesyonel bir kulaklık

Aramalar ve müzik için kolay arama 
yönetiminin yanında üstün ses kalitesi 
sağlayan profesyonel bir kulaklık.
USB ve 3,5mm jak ile kullanım 
sayesinde bilgisayar ve akıllı 
telefon ile de kullanım imkanı

USB 3.5mm

USB

Jabra BIZ 1500, maliyet bilincine sahip 
çağrı merkezleri için giriş seviyesinde 
ekonomik bir profesyonel kablolu 
kulaklıktır. Arka plan gürültü önleme 
teknolojisi, her aramada müşteriyle 
net görüşmeler yapabilmek için 
arka plan gürültüsünü azaltır.

USB

Aramalar ve müzik için iki ayrı 
cihaza bağlanabilen ve üstün ses 
kalitesi sunan profesyonel bir 
kablosuz kulaklık

USB

Yoğun bir çağrı merkezinde sağlam 
kalabilecek şekilde tasarlanan Jabra 
Biz 2300, bozulan kulaklıkların sayısını 
düşürür, işinizin daha az aksamasını 
sağlar ve toplam sahip olma 
maliyetinizi düşürür. USB olduğundan 
Skyper for Business için mükemmeldir

USB

Jabra Biz 2400 II, hattın her iki 
ucundaki kişiye de üstün ses kalitesi 
sunan profesyonel bir kablolu 
kulaklıktır. Rakiplerinden %40 daha 
hafif olan kulaklık, süper yumuşak 
suni deri taç bandı ve kulak 
yastıklarına sahiptir. 

USB

https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-20-duo-usb-nc-5920
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-20-duo-usb-nc-5920
https://www.itsuperstore.net/jabra-evolve-20-duo-usb-nc-5920
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https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-2400-ii-duo-usb-cc-nc-7793-5974
https://www.itsuperstore.net/jabra-biz-2400-ii-duo-usb-cc-nc-7793-5974
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> USB kablo yada Bluetooth ile 
PC/Mac’e kolay bağlantı
> Aktifplan gürültüsünü ortadan 
kaldıran noise cancelling teknolojisi
> Tak ve çalıştır

Kablolu USB kulaklık modelleri, 
PC / Mac'inize kolayca bağlanır ve 
Skype for Business gibi tüm 
yazılımlardan iletişim kurmanızı 
sağlar. Kurulum veya yapılandırma 
olmadan, kabloyu USB portuna 
bağlayın ve iletişim kurun !

PC üzerinden aramalar, multi-
medya uygulamaları için ideal bir 
ürün olup, mute, volüme + ve -
açma/kapama tuşları ve bunlar 
arasındaki geçişler esnasında 
uyarı tonuna sahip, şirketlerin UC 
kulaklık ihtiyaçlarını çözmek için 
tasarlanmış giriş seviyesi bir 
üründür.

Sennheiser SC60, 
bilgisayarınıza USB üzerinden 
bağlanır. Bu kablolu kulaklığın 
sunduğu gürültü önleyici  mikrofon 
ve geniş bant sesi net ve etkili 
konuşmalar sağlar. 
Mikrofon kolu tercihinize göre 
yüzünüzün sağ veya sol tarafında 
kullanmanıza uygundur.  340° 'de 
dönebilmektedir.

USB

USB

USB

Century Serisinin çağrı 
kontrol özellikli çift taraflı 
modeli olan SC 660 USB CTRL 
zor şartlar için özel tasarlanmış dayanıklı 
alüminyum yapısı, hafif ve konforlu tacı ile 
en zor şartlarda bile performans ve 
konforundan taviz vermeden hizmet 
verebilir. Sype for Business 
uygulamasında üst düzey performans 
sunar.

Smartsensor teknolojisi ile 
Blackwire C720 çağrılarınızı 
kafanıza yerleştirdiğinizde 
otomatik olarak cevaplar. 
PC'nizdeki bir USB kablosuyla 
veya akıllı telefonunuzdaki 
Bluetooth ile bağlantı sağlar

USB 3.5mm

https://www.itsuperstore.net/plantronics-blackwire-c320-m-tek-tarafli-tacli-usb-kulaklik
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https://www.itsuperstore.net/plantronics-blackwire-c720-cift-tarafli-tacli-usb-kulaklik


Bu kablo, iki Jabra Quick Disconnect (QD) kulaklığını tek bir alt 
kabloya bağlar ve bu sayede görüşmenin üçüncü bir kişi tarafından 
denetlenebilmesini sağlar. Kablonun bir tarafı, sadece dinleme 
fonksiyonunu sağlaması için sessiz olacak şekilde tasarlanmıştır.

Y şeklindeki Jabra LINK 265 USB/QD eğitim kablosu, iki Jabra Quick 
Disconnect (QD) kulaklığını tek bir PC'ye bağlar, bu sayede  
yöneticiler ister sessizde kalabilir ister görüşmeye katılabilir.

Eğitim kablosu. 2x Antrenmanlar için sessiz anahtar ile 
EasyDisconnect'e, eğitim uygulamaları için 
EasyDisconnect. Herhangi bir zamanda antrenörü susturma 
seçeneğiyle birlikte, mikrofonu açın ve hem stajyer hem de 
antrenör tarafındaki hoparlörü açın.

Eğitim Y-Konektörü, eğitim amacıyla iki kulaklık setini tek bir 
kulaklık adaptörüne bağlar.

Birçok şirket için, telefon görüşleri yapan çalışanlarına iş akışları ve müşteri desteği 
konusunda rehberlik edebilecek ve eğitebilecek deneyimli bir çalışanın olması 
önemlidir. Bunu yapmak için birincisi bir kulaklıktır, ikincisi bir eğitim kablosudur.



www.itsuperstore.net

Tüm kulaklık modellerimizi 
satınalmadan önce deneyebilir ve
tüm özelliklerini test edebilirsiniz.

Demo için bizi aramanız yeterlidir.
Profesyonel kurumsal satış 
temsilcilerimiz sizi ziyaret etmek 
için hazır.
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