
CONFORTO. 
CONFIABILIDADE. 
VALOR. 

BENEFÍCIOS 

• Ofereça às suas equipes e aos seus
clientes um áudio de alta qualidade
com um microfone flexível que tem
cancelamento de ruído

• Crie conversas melhores e mais claras
com resposta de frequência otimizada
para voz

• Aproveite o único alerta de mudo
nessa classe de fones de ouvido,
que sinaliza verbalmente aos
usuários se eles estiverem falando
com o mudo ativado (somente USB)

• Capacite sua força de trabalho flexível
com os recursos de que ela precisa e
usa todos os dias, como a desconexão
rápida (QD), testada para mais de
30.000 ciclos

SÉRIE ENCOREPRO 300 

Sim, você pode ter tudo em um fone de ouvido para central de contato — para seus 
funcionários, seus clientes e seu orçamento. A Série EncorePro 300 da Poly oferece às 
suas equipes de atendimento fones de ouvido criados para fornecer conforto o dia todo, 
confiabilidade, proteção acústica e otimização para voz. Assim, os funcionários podem ter 
o melhor desempenho possível no trabalho. Melhor ainda, seus clientes recebem mais
clareza na chamada, graças ao cancelamento de ruído. Seus departamentos de
contabilidade e TI ficam felizes, sabendo que esses fones são de uma empresa renomada.
Receba mais confiabilidade, uma experiência melhor para seus clientes, um bom
resultado financeiro e um valor excepcional.

• Arco de microfone flexível com cancelamento de ruído

• Alerta de mudo dinâmico exclusivo (somente USB)

• Proteção acústica com G616 e TWA (somente USB)

• Proteções auriculares macias e substituíveis e design leve

• Controle de chamadas in-line para fácil ajuste de volume e ativação do mudo (somente
USB)
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SÉRIE ENCOREPRO 300 

CONECTA-SE COM PC ou telefone por meio de processadores de áudio 
ou cabos da Poly 

IDEAL PARA Usuários com uso intensivo de telefone, incluindo 
centrais de atendimento ao cliente formais e 
organizações de serviço ao cliente 

DESEMPENHO DE ÁUDIO Áudio wideband (até 6.800 Hz), 
microfone com cancelamento de ruído 

PROTEÇÃO AUDITIVA Tecnologia SoundGuard: Limitação acústica para 
proteção contra sons acima de 118 dBA 

GARANTIA LIMITADA 2 anos 

SÉRIE ENCOREPRO 300 USB 

CONECTA-SE COM PC via USB 

IDEAL PARA Usuários com uso intensivo de softphone no PC, 
incluindo centrais de atendimento ao cliente 
formais e organizações de serviço ao cliente 

DESEMPENHO DE ÁUDIO Áudio wideband (até 6.800 Hz), 
microfone com cancelamento de ruído 

PROTEÇÃO AUDITIVA SoundGuard: Limitação acústica para proteção 
contra sons acima de 118 dBA 

SoundGuard DIGITAL: Suporte a G616 limita o nível 
a 102 dBSPL; média ponderada pelo tempo (TWA) 
evita uma exposição média diária acima de 85 dBA 
ou 80 dBA 

Suporte integrado ajuda a equipe de TI a cumprir as 
regulamentações apropriadas de barulho no trabalho 

GARANTIA LIMITADA 2 anos 

COMPATIBILIDADE COM SOFTPHONE Certificado para uso com o Skype for 
Business e otimizado para Microsoft® 
Lync®. 

Criado para aplicações UC&C e softphones da 
Avaya, Cisco e mais 

Para mais informações sobre a Série EncorePro 300, acesse nosso site: poly.com/encorepro-300. 
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