
PROFESJONALNE SŁUCHAWKI DO BIUR I CALL CENTER

Nr kat. Model Zdjęcie

Cena Netto          

END User 

(PLN) 

Cena Netto        

PARTNER     

(PLN) 

Seria SUPREME

SUPREME 

3008

SUPREME 3008                 

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ mikrofon dynamiczny kierunkowy

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 24 miesiące                                                

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

79     63      

SUPREME 

3008D

SUPREME 3008D                     

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na dwoje uszu

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ mikrofon dynamiczny kierunkowy

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 24 miesiące                                             

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

132   93      

Seria EXCELLENT - z redukcją szumów

EXCELLENT 

3800

EXCELLENT 3800                                                                                                                                                                

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 24 miesiące                                            

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

129   77      

EXCELLENT 

3800D

EXCELLENT 3800D 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na dwoje uszu

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 24 miesiące                                            

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

198   119     

http://www.kronx.pl/TEL
http://www.kronx.pl/TEL
http://www.kronx.pl/index.php/3008
http://www.kronx.pl/index.php/3008
http://www.kronx.pl/index.php/3008
http://www.kronx.pl/index.php/3008
http://www.kronx.pl/index.php/3800
http://www.kronx.pl/index.php/3800
http://www.kronx.pl/index.php/3800
http://www.kronx.pl/index.php/3800


EXCELLENT 

8009B

EXCELLENT 8009B 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                               

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 24 miesiące                                           

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

239   144     

EXCELLENT 

8009BD

EXCELLENT 8009BD 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                                       

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na dwoje uszu

▪ skóropodobne gąbki                                                                               

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 24 miesiące                                             

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

286   172     

Seria EXCELLENT USB - z redukcją szumów

EXCELLENT 

8005U

EXCELLENT 8005U

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                

▪ szerokopasmowy dźwięk system DSP                                                                 

▪ profesjonalny zestaw słuchawkowy zunifikowanej komunikacji, 

specjalnie zaprojektowany do platform UC

▪ plug and play, połączenie z PC

▪ kompatybilne z systemami Mac / Windows

▪ kompatybilne ze Skype, Skype dla Firm, Microsoft® Lync oraz 

innymi                                                                     

zunifikowanymi systemami komunikacji.

▪ najlepszy wybór do komunikacji VoIP   

▪ dzięki cyfrowej technologii przetwarzania sygnału (DSP), cyfrowo 

optymalizuje twój głos i muzykę oraz tłumi echa

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ sterowania głośności +/-, Mute, LED, ponowne wybieranie                                                      

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ Gwarancja 24 miesiące                                                                                                 

Słuchawki zakończone wtykiem USB

213   98      

EXCELLENT 

8005UD

EXCELLENT 8005UD 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                     

▪ szerokopasmowy dźwięk system DSP                                                         

▪ profesjonalny zestaw słuchawkowy zunifikowanej komunikacji, 

specjalnie zaprojektowany do platform UC

▪ plug and play, połączenie z PC

▪ kompatybilne z systemami Mac / Windows

▪ kompatybilne ze Skype, Skype dla Firm, Microsoft® Lync oraz 

innymi                                                                     

zunifikowanymi systemami komunikacji.

▪ najlepszy wybór do komunikacji VoIP   

▪ dzięki cyfrowej technologii przetwarzania sygnału (DSP), cyfrowo 

optymalizuje twój głos i muzykę oraz tłumi echa

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ sterowania głośności +/-, Mute, LED, ponowne wybieranie                                                      

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ Gwarancja 24 miesiące                                                                                                

Słuchawki zakończone wtykiem USB

243   112     

http://www.kronx.pl/index.php/8009b
http://www.kronx.pl/index.php/8009b
http://www.kronx.pl/index.php/8009b
http://www.kronx.pl/index.php/8009b
http://www.kronx.pl/index.php/8005u
http://www.kronx.pl/index.php/8005u
http://www.kronx.pl/index.php/8005u
http://www.kronx.pl/index.php/8005u


Seria PERFECT

PERFECT 

BT800

PERFECT BT800 – Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 

Bluetooth                                                                                                                                                                                                       

▪ mikrofon dynamiczny z  redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ technologia Bluetooth 4.1 EDR zasięg do 20m.                                         

▪ Multipoint symultaniczny

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ szerokopasmowy krystalicznny dźwięk voice DSP

▪ czas czuwania: do 250 godz.

▪ czas pracy: do 12 godz.

▪ stylowa stacja dokująca                                                                                                               

▪ Gwarancja 12 miesiące                                                                                                                 

288   173     

PERFECT 

BT800D

PERFECT BT800D – Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 

Bluetooth na dwoje uszu                                                                                                                                                                                                    

▪ mikrofon dynamiczny z  redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ technologia Bluetooth 4.1 EDR zasięg do 20m.                                              

▪ Multipoint symultaniczny

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ szerokopasmowy krystalicznny dźwięk voice DSP

▪ czas czuwania: do 250 godz.

▪ czas pracy: do 12 godz.

▪ stylowa stacja dokująca                                                                                                                 

▪ Gwarancja 12 miesiące                                                                                                                 

318   191     

Akcesoria

CABSYS1

Kabel SYSCable 

▪ wejście na Jack 3,5mm x 2

Kabel łączący słuchawkę z:

▪ karty dźwiękowe/modemy VOICE

▪ aparaty systemowe Slican itp.

45     23      

CABRJ2

   Kabel RJ9Cable

   ▪ wejście na RJ9, skrętny, płaski, zasięg 3 metry

   Współpracuje z aparatami: Alcatel, Gigaset, Grandstream,                                                                                                                                                    

Yealink, Slican itp.                                                                              

38     19      

CABRJ22

   Kabel RJ9Cable

   ▪ wejście na RJ9, skrętny, płaski, zasięg 3 metry

   Współpracuje z aparatami: Panasonic, Platan

38     19      

CABGSMPC7

Kabel GSMPC35

▪ wejście Jack 3,5mm

Kabel umożliwiający przyłączenie słuchawki z Smartphon, Tablet

38     19      

CABALC12

Kabel ALC35

▪ wejście Jack 3,5mm ( 3 PIN)

Współpracuje z telefonami Alcatel IP Phone 4028, 4029, 4038, 

4039, 4068.

38     19      

CABDECT11

Kabel DECT25

▪ wejście Jack 2,5mm

Kabel łączący słuchawkę z telefonem stacjonarnym lub DECT 

np. Panasonic, Gigaset, Siemens, Cisco itp.

38     19      

CABUSB1

Kabel USBCable

▪ wejście USB 2.0

Kabel umożliwiający przyłączenie słuchawki z PC zintegrowane 

przyciski regulacji głośności oraz wyciszenia na kablu, długość 

1.7m. idealny wybór do Microsoft Lync, Skype for Business 

oraz softphone

125   63      

LORT4

Gąbki skóropodobne LEATHERETTE -                                                

do modeli słuchawek:                                                          

SUPREME 3008, SUPREME 3008D                                                            

EXCELLENT 3800, EXCELLENT 3800D

19     10      

LORT5

Gąbki skóropodobne LEATHERETTE -                                             

do modeli słuchawek:                                                         

EXCELLENT 8005U, EXCELLENT 8005UD                                                            

EXCELLENT 8009B, EXCELLENT 8009BD

14     7        

Dystrybutor:

http://sklep.telecomworld.pl/kabel-usbcable-wejscie-usb-20-p-1117.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-usbcable-wejscie-usb-20-p-1117.html
http://sklep.telecomworld.pl/gabki-skoropodobne-leatherette-2-sztuki-kx-rt004-p-1096.html
http://sklep.telecomworld.pl/gabki-skoropodobne-leatherette-2-sztuki-kx-rt004-p-1096.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-syscable-kx-kd001-p-1092.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-syscable-kx-kd001-p-1092.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-jack-3-5mm-iphone-pc-kx-kd012-p-1091.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-jack-3-5mm-iphone-pc-kx-kd012-p-1091.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-jack-2-5mm-gsm-dect-kx-kd011-p-1090.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-jack-2-5mm-gsm-dect-kx-kd011-p-1090.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-jack-3-5mm-iphone-pc-kx-kd012-p-1091.html
http://sklep.telecomworld.pl/kabel-przylaczeniowy-do-sluchawek-jack-3-5mm-iphone-pc-kx-kd012-p-1091.html
http://www.kronx.pl/index.php/BT800
http://www.kronx.pl/index.php/BT800
http://sklep.telecomworld.pl/gabki-skoropodobne-leatherette-2-sztuki-kx-rt004-p-1096.html
http://sklep.telecomworld.pl/gabki-skoropodobne-leatherette-2-sztuki-kx-rt004-p-1096.html

