
Tilde Pro
Active Noise Cancelling headset

Tilde Pro ANC office-headset voor de beste ruisvrije
communicatie en oproepen.

De gepatenteerde actieve ruisonderdrukking-technologie (ANC)
biedt ruisonderdrukking tot -30dB voor ruisvrije communicatie en

oproepen in luide omgevingen.

Koptelefoons met actieve noise cancelling zijn koptelefoons die ongewenste
omgevingsgeluiden verminderen. Dit verschilt van passieve koptelefoons, die,
wanneer ze omgevingsgeluid überhaupt verminderen, technieken gebruiken
zoals geluidsisolatie.

Om de lagere frequenties van ruis, zoals menselijke stemmen van uw collega's,
te annuleren, gebruikt hoofdtelefoon met ruisonderdrukking actieve
ruisonderdrukking. Ze omvatten microfoons die het omgevingsgeluid meten,
een golfvorm genereren die precies het negatief is van het omgevingsgeluid en
deze mixen met elk audiosignaal dat de luisteraar wenst. Noise Cancelling
Headphones specificeren de hoeveelheid ruis die ze kunnen annuleren in
termen van decibel.

Voor werknemers die veel telefoneren

Belt u veel (in een omgeving met luidruchtige collega's), in een receptie,

callcenter of zoiets? De Tilde Pro kan u helpen dit comfortabeler te maken.

Met de Tilde Pro kun je geruisloos bellen en afleiding naar je eigen voorkeuren

elimineren. De standaard oorkussens voor op het oor of optionele oorkussens

voor over het oor zijn comfortabel, gemakkelijk afneembaar en verwisselbaar.

Ook de microfoon kun je gemakkelijk verwijderen. Tilde Pro zorgt voor

duidelijke en comfortabele communicatie met uw klanten!

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/concentratiewerkplek/tilde-pro-premium/


Voordelen Tilde Pro

Ruisvrij bellen
De boommicrofoon zorgt voor kristalheldere
gesprekken, zelfs in rumoerige ruimtes, dankzij
de 3 ingebouwde microfoons. Het gesprek is
volledig ruisvrij aan beide uiteinden van de lijn.
Dit zorgt voor vertrouwelijke oproepen voor
jou en de persoon met wie je belt.

Ruis onderdrukken
Geniet van de meest natuurlijke
ruisonderdrukking terwijl u kiest hoeveel
omgevingsgeluiden u wilt binnenlaten. U kunt
afleidingen tot -30 dB elimineren met een
simpele druk op de knop.

Gemakkelijk samenwerken
Tilde Pro gebruikt een uniek signaal-
verwerkingsalgoritme dat stem van ruis scheidt.
Met één druk op de knop start je een face-to-
face gesprek terwijl omgevingsgeluiden laag
blijven. U kunt verbinding maken met uw
omgeving wanneer dat nodig is.

Verlaag uw stem
Tilde Pro kan omgevingsgeluid filteren.
Doordat je geen last meer hebt van
omgevingsgeluid, hoef je niet hard te praten en
zakt het volume in de kamer automatisch naar
beneden. Uw collega's en de persoon met wie u
belt, hebben minder last van omgevingsgeluid.

Afneembare microfoon
De Tilde Pro heeft een hoogwaardige,
afneembare boommicrofoon. Indien nodig
verwijder je de microfoon gemakkelijk dankzij
het gepatenteerde magnetische
bevestigingssysteem.

Verwissel de oorkussens
De oorkussens zijn afneembaar, verwisselbaar
en apart verkrijgbaar. Dit betekent dat je één
Tilde Pro kunt gebruiken binnen een team van
meerdere medewerkers met elk hun favoriete
comfort over-earpads (voor maximaal comfort)
of on-earpads (voor meer lichtheid en
mobiliteit).

Kenniscentrum

De kantoortuin is niet meer weg te denken in ons
kantoor. Geen gesloten ruimtes en vaste werkplekken,
maar werken in een open ruimte op een flexibele
werkplek.

Dat levert uitdagingen op, want waar kunt u nu rustig
zitten als u een ve...

Specificaties

Breedte 165 mm

Hoogte 188 mm

Diepte 70 mm

Gewicht 215 gr

Artikelnummer: BNETPNCOH

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl
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https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/kantoortuin/

