
Yealink Headset YHS33

Szerokopasmowy zestaw słuchawkowy do telefonu 
Yealink IP

Yealink YHS33 to zestaw słuchawkowy typu over-thehead, który jest przeznaczony dla 

pracowników biurowych, SOHO lub pracowników call center. Jest on zgodny z pełną gamą 

korporacyjnych telefonów IP firmy Yealink. Jego charakterystyczny wygląd jest smukły i stylowy z 

eleganckim satynowym wykończeniem. Jego lekkie jak piórko materiały i wkładki douszne 

wykonane z bio-mimetycznej skóry białkowej zapewniają luksusowy komfort, a unikalny 

obrotowy wysięgnik zapewnia krystalicznie czystą, prywatną rozmowę. W połączeniu z 

szerokopasmową technologią audio zapewnia bogatsze, wyraźniejsze rozmowy i zmniejsza 

zmęczenie słuchaniem. Co więcej, niezwykle cichy mikrofon z funkcją redukcji szumów filtruje 

szumy z otoczenia, zapewniając doskonałą transmisję mowy. A funkcja szybkiego odłączania 

zapewnia wygodę chodzenia, umożliwiając użytkownikowi szybkie wyjście na krótki czas lub 

przełączenie się na inny sprzęt dźwiękowy. Yealink YHS33 ma wyjątkową pozycję na rynku dzięki 

połączeniu wyjątkowego komfortu, trwałości, najwyższej jakości i doskonałego dźwięku.

Specyfikacja

Główne cechy charakterystyczne

> Dźwięk szerokopasmowy zapewniający bardziej naturalny dźwięk i
wyraźniejsze rozmowy

> Premium audio zapewnia wysoką jakość komunikacji z klientamis

> Ultra tłumienie szumów

> Impedancja odbiornika: 90 Ω

> Waga netto: 50 g

> Akcesoria: skórzana poduszka na uszy, piankowa 
poduszka na uszy,
regulowany klips na ubranie, wieszak na słuchawki

> 330° obrotowy wysięgnik mikrofonu

> Waga piórkowa i miękkie poduszki uszne dla wygody

> Komfortowa konstrukcja do intensywnego użytkowania 

> Plug and play

Cechy fizyczne

> 1 x gniazdo zestawu słuchawkowego RJ9

>  1 metrowa linia kablowa

> Przewód szybkiego rozłączania (QD)

> Czułość nadajnika: -42,0 dB re. 1 V/Pa

Cechy pakietu

> Qty/CTN: 20 PCS

> N.W/CTN: 3.1 kg

> G.W/CTN: 3.7 kg

> Rozmiar pudełka: 135mm*155mm*60mm

> Wielkość kartonu: 330mm*320mm*295mm
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O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi 
wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na 
innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej, 
audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc 
swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w tym
w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek 
telefonicznych SIP.

Prawa autorskie

Copyright © 2019 YEALINK XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Copyright © 2019 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., 
LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie 
lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez 
wyraźnej pisemnej zgody Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. 

Pomoc techniczna

Odwiedź witrynę Yealink WIKI (http://support.yealink.com/), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktu, FAQ i
inne. W celu zapewnienia lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) w
celu zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.
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