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Sennheiser ogłasza premierę serii Speakerphonów SP 10 i SP 20: przenośne adaptery o 

niesamowitym designie i jakości audio. 

     

Kopenhaga, 30 kwietnia 2014 – Sennheiser, lider na rynku rozwiązań w zakresie zestawów 

słuchawkowych i spikerfonów, ogłasza premierę nowej linii produktowej: SP 10 i SP 20, 

przenośnych spikerfonów dla profesjonalistów oraz biznesmenów, którzy potrzebują w 

codziennej pracy wygodnego systemu telekonferencyjnego bez jakichkolwiek kompromisów 

na polu designu, jakości dźwięku i intuicyjnej funkcjonalności. Seria spikerfonów Sennheiser 

pozwala użytkownikom na tworzenie prywatnych oraz grupowych konferencji za pomocą 

PC/softfonów w biurach, kampusach i podczas podróży. 

 

Seria spikerfonów Sennheiser zapewnia renomowane, najwyższej jakości audio, sygnowanym 

przez Sennheiser w stylowym i atrakcyjnym opakowaniu. Seria zdążyła już zdobyć nagrody 

Prestige 2014, Red Dot oraz 2014 iF Design. Dzięki spikerfonom Sennheiser ranga urządzenia 

konferencyjnego zmieniła się z anonimowego telefonu do poziomu absolutnie niezbędnego 

elementu nowoczesnego biura. 

 

Produkt pozwala na proste tworzenie osobistych lub grupowych połączeń konferencyjnych. 

Wszystkie modele zapewniają funkcjonalność spod znaku „podłącz i korzystaj” - za 

pośrednictwem kabla USB (PC, softfony). Ponadto, wersje SP 20 / 20 ML pozwalają 

uczestnikom konferencji na podłączenie do telefonu komórkowego lub tabletu korzystając z 

kabla jack 3.5 mm  

 

Andreas Bach, Prezydent w Sennheiser Communications, mówi: “Istnieje zauważalny trend 

bardziej swobodnej pracy w grupach konferencyjnych - zarówno w kompleksach biurowych jak i 

w podróży. Dzięki serii spikerfonów Sennheiser możemy dopisać do swojego portfolio nową 

kategorię przenośnych rozwiązań telekomunikacyjnych, mających na celu zwiększenie zarówno 

produktywności, jak i wygody pracy w biurze i w terenie poprzez jakość audio i nowoczesny 
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design. W połączeniu z produktami, które już mamy w swojej ofercie, w tym momencie mamy dla 

biznesowych profesjonalistów ofertę wszechstronną i kompletną”. 

 

Jako lider w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych, Sennheiser wspomaga przedsiębiorstwa 

i ich pracowników w oczekiwaniu na coraz lepsze, nowocześniejsze i wygodniejsze warunki 

pracy. Sennheiser to numer jeden w zakresie jakości dźwięku, stylowego designu oraz 

absolutnym skupieniu na potrzebach klienta i dostosowaniu się do szybko zmieniających się 

trendów i standardów. 

 

SP 10 i SP 20 korzystają z sygnowanego przez Sennheiser dźwięku jakości HD, najwyższej 

klarowności przekazu głosowego oraz eliminacji echa w celu zapewnienia użytkownikowi 

kompletnego doświadczenia telekomunikacyjnego - w naturalny sposób zastępując używane 

dotychczas podczas konferencji standardowe PC, mikrofony i głośniki telefonów 

komórkowych. 

 

Funkcja 'dual talk’ pozwala uczestnikom konferencji na bardziej naturalne przerwanie 

wypowiedzi rozmówcy. Intuicyjny interfejs z łatwo dostępnymi kontrolerami połączenia, 

poziomu głośności oraz mutowania mikrofonu zapewnia proste zarządzanie konferencją i 

luksus wolnych rąk. Urządzenie pozwala również użytkownikom na odtwarzanie muzyki w 

przerwach pomiędzy połączeniami. Jakość audio zostaje wtedy naturalnie wzmocniona przez 

wbudowany system equalizacji. 

 

Kompatybilne ze sprzętem wszystkich głównych producentów UC, spikerfony Sennheiser 

zostały zoptymalizowane pod kątem Microsoft® Lync® na platformach Microsoft® 

Windows® i Mac®. Działają również bezproblemowo z produktami Avaya, IBM oraz Cisco. 

 

Seria Sennheiser Speakerphone będzie dostępna od 19 maja 2014. 

 

 


