
  Rozwiązania dla
  Skype for Business



Współpraca pomiędzy Sennheiser 
a Microsoft
Słuchawki i spikerfony Sennheiser z serii Skype for Business 
pozwalają na komunikowanie się w komfortowy sposób, w 
każdym miejscu. Jest to możliwe za pomocą prostoty tech-
nologii plug-and-play, sprawdzonej kompatybilności oraz audio 
najwyższej jakości. 

Skorzystaj z kompletnego i w pełni sprawdzonego rozwiązania, 
jakie stanowi połączenie Skype for Business oraz słuchawek 
i spikerfonów Sennheiser. Polecenia odnośnie zarządzania 
połączeniami mogą być wydawane poprzez urządzenia 
Sennheiser, na przykład: odbieranie i kończenie połączenia, do-
pasowywanie poziomu głośności czy wyciszanie mikrofonu. 

Połączenie Skype for Business ze słuchawkami oraz spikerfona-
mi Sennheiser zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, najwyższy 
komfort oraz zorientowanie na użytkownika w call centers, biu-
rach i w każdym innym środowisku pracy.

/

Program ewaluacyjny 
Sennheiser i Microsoft
Stworzyliśmy program ewaluacyjny Sennheiser 
i Microsoft, aby umożliwić Ci sprawdzenie naszych 
urządzeń przed wyborem tego, które zostanie najlepszym 
przyjacielem Twojego Skype for Business. 
 
Uważamy, że ”usłyszeć znaczy uwierzyć”, dlatego 
chcielibyśmy, abyś bezpłatnie przetestował nasze 
rozwiązania.

Więcej informacji odnośnie programu: 
 
www.sennheiser.com/tryourheadsets
www.garets.pl
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Experience 
Sennheiser

Lider Audio 
Od 70 lat nazwa “SENNHEISER” jest synonimem produktów 
najwyższej jakości na wszystkich płaszczyznach rejestrowania, 
przekazu oraz reprodukcji dźwięku. Doświadczenie to umożliwiło 
nam stworzenie portfolio biznesowych słuchawek i spikerfonów, 
które pozwalają Tobie i Twojemu rozmówcy w pełni skupić się na 
toczącej się rozmowie – nawet w głośnych lokalizacjach. Akty-
wuj opcję “Senn heiser Voice Clarity” i doświadcz audio, jakiego 
jeszcze nie słyszałeś. 

Niezawodny design
Każde urządzenie, które budujemy ma zadanie wyglądać 
równie dobrze jak brzmieć. To wyjątkowe połączenie formy, 
funkcjonalności i jakości zostało wielokrotnie docenione przez 
media oraz użytkowników na całym świecie.

Skupienie na użytkowniku 
Słuchawki Sennheiser zaprojektowane są pod kątem intensywnego 
użytkowania przez cały dzień. Dlatego właśnie tak dużo uwagi 
poświęcamy komfortowi i wygodzie – poprzez super-miękkie 
gąbki, możliwość personalizowania słuchawek i dostępność 
różnych stylów noszenia. Komfort nic jednak nie znaczy bez 
bezpieczeństwa i w związku z tym ochrona słuchu należy do 
naszych najwyższych priorytetów. 
Dzięki technologii ActiveGard® jesteś zawsze bezpieczny przed 
nagłymi skokami poziomu głośności i niespodziewanych 
zniekształceń. 

Doświadczenie przede wszystkim
Moglibyśmy tłumaczyć i tłumaczyć lecz prawda jest taka, że jedy-
na metoda na ocenę naszego audio – oraz zrozumienie, co  czyni 
Sennheiser unikalnym – wiedzie poprzez zmysły. Dlatego właśnie 
zapraszamy Cię do doświadczenia Sennheisera. Zmysły powiedzą 
Ci to, czego my nie potrafimy ująć słowami:
jak przyjemnie jest słuchać.



Zestawy bezprzewodowe
Sennheiser  

D 10
■  Sennheiser D 10 to jednouszny zestaw 

nagłowny w technologii DECT
■  Kontaktowy – łączy się bezpośrednio z 

telefonem lub komputerem
■  Styl noszenia 2-w-1 (pałąk nagłowny lub 

zaczep) – używaj przez cały dzień

Metody naszej komunikacji nieustannie ewoluują: łączność 
bezprzewodowa z telefonami lub softfonami / PC dała 
użytkownikom do dyspozycji prawdziwą mobilność i szansę na 
bardziej efektywną pracę. To nowe pokolenie mobilnych profes-
jonalistów może swobodnie poruszać się po biurze i całym bu-
dynku nie tracąc łączności nawet na chwilę. Można uzyskać w 
ten sposób efektywniejszą współpracę, większą satysfakcję oraz 
produktywność. 

Zalety:

■  Sennheiser HD Voice Clarity - szerokopasmowa technologia gwaran-
tuje, że słyszany dźwięk jest najwyższej jakości

■  Filtrujący zakłócenia mikrofon – dla idealnego przekazu mowy bez 
odgłosów z otoczenia 

■  Proste połączenia konferencyjne– do 4 słuchawek jednocześnie
■  Proste i intuicyjne parowanie – po prostu odłóż słuchawkę na bazę
■  Cały dzień bez ładowania – długi czas rozmowy do 12 godzin
■ Szybkie ładowanie – 50% stanu baterii w zaledwie 20 minut
■  Daleki bezprzewodowy zasięg – do 180 m w linii wzroku oraz 55 m w 

typowej zabudowie biurowej
■  Technologia ActiveGard® – ochrona przed szokiem akustycznym
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SD Office* ML 
■  SD Office ML to jednouszny zestaw 

nagłowny klasy Premium w technologii 
DECT. 

■  Zaprojektowany do całodziennego 
użytku, SD Office łączy się bezpośrednio 
z telefonem i komputerem zapewniając 
doskonałą jakość audio w trudnych 

      warunkach biurowych. 
■  Styl noszenia 2-w-1 (pałąk nagłowny lub 

zaczep) – używaj przez cały dzień

DW Office ML
■   DW Office ML to jednouszny zestaw 

nagłowny klasy premium w technologii 
DECT. 

■  Zaprojektowany do całodziennego 
użytku, łączy się bezpośrednio z te-
lefonem i komputerem zapewniając 
doskonałą jakość audio w trudnych war-
unkach biurowych. 

■  Styl noszenia 2-w-1 (pałąk nagłowny lub 
zaczep) – używaj przez cały dzień

SD Pro 1* ML 
■  SD PRO 1 ML to jednouszny zestaw 

nagłowny klasy Premium w technologii 
DECT. 

■  Zaprojektowany do całodziennego użytku, 
SD Office łączy się bezpośrednio z telefo-
nem i komputerem zapewniając doskonałą 
jakość audio w trudnych warunkach biu-
rowych. 

■  Nakładki słuchawkowe ze sztucznej skóry 
dla zwiększenia wygody

DW Pro 1 ML
■  DW PRO 1 ML to jednouszny zestaw 

nagłowny klasy premium w technologii 
DECT. 

■  Zaprojektowany pod kątem wysokiego 
komfortu przez cały dzień roboczy, łączy 
się bezpośrednio z telefonem i komputerem 
zapewniając doskonałą jakość audio w 
trudnych warunkach biurowych. 

■  Nakładki słuchawkowe ze sztucznej skóry 
dla zwiększenia wygody

SD Pro 2* ML 
■  SD PRO 2 ML to dwuuszny zestaw 

nagłowny klasy premium w technologii 
DECT. 

■  Zaprojektowany pod kątem wysokiego 
komfortu przez cały dzień roboczy, łączy 
się bezpośrednio z telefonem i komputerem 
zapewniając doskonałą jakość audio w 
trudnych warunkach biurowych. 

■  Nakładki słuchawkowe ze sztucznej skóry 
dla zwiększenia wygody

DW Pro 2 ML
■  DW PRO 2 ML to dwuuszny zestaw 

nagłowny klasy premium w technologii 
DECT. 

■  Zaprojektowany pod kątem wysokiego 
komfortu przez cały dzień roboczy, łączy 
się bezpośrednio z telefonem i komputerem 
zapewniając doskonałą jakość audio w 
trudnych warunkach biurowych. 

■  Nakładki słuchawkowe ze sztucznej skóry 
dla zwiększenia wygody

* Seria SD dostępna wyłącznie w strefie Americas (Ameryka Płn., Śr. i Płd.) 
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MB Pro 1 UC ML
■  Jednouszny zestaw nagłowny z pałąkiem
■  Klarowność mowy Sennheiser – dla natural-

nych rozmów
■  Intuicyjność – prosty przełącznik on/off
■  Multi-konektywność – bezproblemowo 

przełączaj się pomiędzy softfonem i 
połączeniami komórkowymi

■  Do 15 godzin czasu rozmów z możliwością 
doładowania 50% w zaledwie 40 minut

MB Pro 2 UC ML
■  Dwuuszny zestaw nagłowny z pałąkiem
■  Klarowność mowy Sennheiser – dla natural-

nych rozmów
■  Efekt pokoju – dla naturalnego brzmienia i 

zwiększonej wygody
■  Multi-konektywność – bezproblemowo 

przełączaj się pomiędzy softfonem i 
połączeniami komórkowymi

■  Do 15 godzin czasu rozmów z możliwością 
doładowania 50% w zaledwie 40 minut

Presence™ UC ML
■  Najlepsza w swojej lidze jakość dźwięku, 

zarówno w pomieszczeniach jak i na 
zewnątrz z technologiami SpeakFocus™ 
oraz WindSafe™

■  Zwiększony zasięg oraz 10 godzin czasu 
rozmów przy jednym ładowaniu 

■  Multi-konektywność – bezproblemowo 
przełączaj się pomiędzy softfonem i 
połączeniami komórkowymi

Czy pracujesz w ciągłym ruchu, w domu lub za granicą, słuchawki Sennheiser z serii Mobile 
Business Bluetooth® będą dla Ciebie funkcjonalne i proste w użyciu. Wyposażeni w najnowszą 
technologię ci idealni towarzysze stworzeni zostali zarówno dla pracowników biurowych 
jak i przebywających w ciągłej podróży, ceniących sobie codzienne i niezawodne połączenia 
najwyższej jakości dźwięku i mowy.

Produkty Bluetooth 

Presence™ UC ML
Słuchaj i bądź słyszany wszędzie. 
Presence™ UC ML to słuchawki klasy 
premium dla pracowników mobilnych, 
korzystających ze Skype for Business. 
Ich klasa polega na doskonałej jakości 
audio oraz gwarantowanej przez Sennhei-
ser jakości przekazu głosowego w biurze, w 
samochodzie i w przestrzeni publicznej.

MB PRO ML
Doskonały dźwięk, wyjątkowy komfort.
Seria MB Pro stworzona jest pod kątem swo-
body, jaką daje bezprzewodowość, najwyższej 
jakości dźwięku i równie wysokiej wygody 
użytkowania.



SC 260 USB ML
■   SC 260 to dwuuszny zestaw z pałąkiem 

nagłownym dla call centers, biur i pra-
cowników mobilnych

■   Unikalna, wytrzymała konstrukcja 
zaprojektowana z myślą zarówno o 
wyglądzie jak i wygodzie

■   Wyciszający szumy mikrofon – zapewnia 
optymalną przejrzystość dźwięku dzięki 
eliminacji szumów z otoczenia

SC 30 USB ML 
■   SC 30 USB ML to jednouszny zestaw z 

pałąkiem nagłownym
■   Solidność - zarówno w działaniu, jak i w 

wykonaniu
■   Klarowność mowy Sennheiser – całkowicie 

naturalne doświadczenie foniczne
■  Filtrujący zakłócenia mikrofon – dla ideal-

nego przekazu mowy bez odgłosów z oto-
czenia

SC 630 USB ML
■   SC 630 USB ML to jednouszny zestaw 

nagłowny klasy premium dla całodziennego 
użytku w gwarnych call centers i biurach

■   Filtrujący zakłócenia mikrofon UNC – dla 
idealnego przekazu mowy bez odgłosów z 
otoczenia 

■   Neodymowe głośniki najwyższej jakości – dla 
optymalnego audio

SC 60 USB ML
■   SC 60 USB ML to dwuuszny zestaw z 

pałąkiem nagłownym
■   Wysoki komfort - pełen relaks dzięki 

dużym gąbkom ochronnym oraz 
     niewielkiej wadze zestawu
■   Klarowność mowy Sennheiser – całkowicie 

naturalne doświadczenie foniczne
■  Filtrujący zakłócenia mikrofon – dla ideal-

nego przekazu mowy bez odgłosów z oto-
czenia

SC 660 USB ML
■   SC 660 USB ML to dwuuszny zestaw 

nagłowny klasy premium dla całodziennego 
użytku w gwarnych call centers i biurach

■   Filtrujący zakłócenia mikrofon UNC – dla 
idealnego przekazu mowy bez odgłosów z 
otoczenia 

■   Neodymowe głośniki najwyższej jakości – dla 
optymalnego stereofonicznego dźwięku

SC 230 USB ML
■   SC 230 USB ML to jednouszny zestaw z 

pałąkiem nagłownym dla call centers, biur
     i pracowników mobilnych
■   Unikalna, wytrzymała konstrukcja zapro-

jektowana z myślą zarówno o wyglądzie jak 
i wygodzie

■   Wyciszający szumy mikrofon – zapewnia 
optymalną przejrzystość dźwięku dzięki elimi-
nacji szumów z otoczenia
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Portfolio przewodowych słuchawek Sennheiser, certyfikowanych 
pod kątem Skype for Business jest idealne dla call centers, biur i 
pracowników mobilnych zaś dzięki szerokiej gamie funkcji z pewnością 
znajdziesz produkt, który spełni Twoje oczekiwania.

Słuchawki z serii Culture™ (SC 30 / 60 USB ML) zaprojektowane zostały 
pod kątem rozwiązań softfonowych z myślą o przedsiębiorstwach 
przestawiających się z łączności tradycyjnej na UC.

Słuchawki Circle™ (SC 230 / 260 USB ML) skierowane  są do 
użytkowniów wymagających zwiększonej odporności na warunki 
call center zapewniając przekaz mowy w jakości sygnowanej przez 
Sennheiser oraz najwyższy komfort przy całodziennym użytkowaniu.

Seria Century™ (SC 630 / SC 660 USB ML) to słuchawki klasy 
premium stworzone dla użytkowników świadomych różnicy, jaką robi 
prawdziwie wysoka jakość oraz nieporówywalne z niczym audio.

Zestawy przewodowe
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Konferencje w dobrym smaku

Seria spikerfonów Sennheiser zaprojektowana jest dla pracowników 
wymagających elastycznych rozwiązań konferencyjnych oraz tych, którzy 
organizują swoje biuro tam, gdzie jest im najwygodniej. Wymagający 
użytkownicy docenią wyjątkowy design i funkcjonalność. Spikerfony 
Sennheiser zostały zoptymalizowane pod kątem Skype for Business i 
znakomicie sprawdzają się zarówno podczas konferencji kameralnych, 
jak i dużych.

Z najwyższą jakością audio, mowy oraz specjalną funkcją muzyczną 
spikerfony Sennheiser reprezentują nasze dziedzictwo w doskonałym 
stylu, stanowiąc jednocześnie odważną deklarację jakości.

Design najwyższej jakości 
– do słuchania i oglądania

Dzięki swojej konstrukcji lekkie i niewielkie spikerfony Sennheiser 
stanowią doskonałe narzędzie pracy ze Skype for Business.  Wymagają 
minimalnej ilości miejsca na biurku i wyposażone są w dyskretny panel 
kontrolny i sygnał najwyższej jakości. 

Liderzy audio 
– super-przejrzyste konferencje
Dzięki gwarantowanej przez Sennheiser jakości mowy i audio, połączenia 
konferencyjne nigdy jeszcze nie były tak wyraźne. Zaprojektowane dla 
profesjonalistów spikerfony Sennheiser zapewniają równie przyjemne 
doświadczenie wszystkim połączonym stronom. 

Audio najwyższej jakości przyczynia się do zwiększenia efektywności i 
jakości współpracy. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w specjalną 
funkcję muzyczną w celu ułatwienia relaksu pomiędzy ważnymi 
połączeniami.

Z myślą o użytkowniku 
– szybkie podłączenie, proste działanie

Po prostu podłącz i działaj: spikerfon łączy się bezpośrednio z PC, 
telefonem komórkowym lub tabletem, zapewniając solidny, stabilny 
przekaz. Zwyczajnie podłącz urządzenie i już - wszystko gotowe. 
Dodatkowe zalety to między innymi funkcje intuicyjnego sterowania 
palcami, przedłużonego czasu funkcjonowania czy etui ochronne. 

Sennheiser 
Spikerfony
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Zalety :

■  Kompaktowy i przenośny – lekkość i prostota 
■  Dyskretny design – elegancki wygląd dla wymagających 

użytkowników 
■  Łączy wszystkich – gwarantowana przez Sennheiser jakość mowy 

oraz filtrowanie echa
■  Bardziej czytelne konferencje – w naturalny sposób zajmuje miejsce 

dotychczas używanego, przeciętnego sprzętu
■  Możliwość przestawienia urządzenia w tryb muzyki/filmu
■  Podłącz i korzystaj – za pomocą kabla USB do PC/softfona

■  Umożliwia zintegrowanie połączeń pomiędzy PC, telefonami 
komórkowymi i smartfonami w jedną konferencję

■  Intuicyjny interfejs – łatwo dostępne kontrolery wyciszania 
mikrofonu, połączeń oraz poziomu głośności

■  Wolne ręce – swoboda przede wszystkim
■  Wytrzymałość – do 20 godzin czasu rozmów
■  Powiadomienia głosowe o niskim stanie baterii
■  Wbudowany system equalizacji muzyki – bo jest też czas na relaks 
■  Woreczek ochronny

SP 20 ML 
(PC/Telefon)

SP 10 ML
(PC)



Sennheiser
Słuchawki przewodowe

SC 30
USB ML

SC 60
USB ML

SC 230
USB ML

SC 260
USB ML

SC 630
USB ML

SC 660
USB ML

Funkcjo-
nalność

Podstawowa ● ●

Średnia ● ●

High-end ● ●

Mono / Stereo
Jednouszna ● ● ●

Dwuuszna ● ● ●

Nakładka
Skóra ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ● ●

Gąbka ● ● ● ●

Audio

Szerokopasmowe ● ● ● ● ● ●

Mikrofon NC ● ● ● ●

Mikrofon UNC ● ●

Regulowany  wysięgnik ● ● ● ● ● ●

Interfejs USB ● ● ● ● ● ●

Kontrola 
połączeń

Odebranie i kończenie ● ● ● ● ● ●

Głośność / wyciszanie ● ● ● ● ● ●

Funkcje

ActiveGard ● ● ● ● ● ●

Numerowana 
regulacja pałąka ● ● ● ●

Super-lekki ● ●

Personalizacja ● ● ● ●

1 Opcjonalne – jest możliwość zamawiania części zamiennych.

Więcej informacji o produktach :
www.garets.pl



Sennheiser DECT
Słuchawki bezprzewodowe

1  Dostępne wyłącznie w strefie Americas   (Ameryka Płn., Śr. i Płd.)
2  Opcjonalne – jest możliwość zamawiania części zamiennych.
3 Zależy od treści gwarancji
4  Łączy się z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie – PC oraz telefonem lub telefonem komórkowym
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 DW Office  
ML

 DW Pro 1  
ML

 DW Pro 2 
ML 

 SD Office  
ML(1)

SD Pro 1 
ML(1)

SD Pro 2 
ML(1)

D 10 
ML

Środowisko 
pracy 

Przeciętne/gwarne ● ● ● ● ● ● ●

Głośne ● ●

Mono/Stereo
Jednouszna ● ● ● ● ●

Dwuuszna ● ●

Styl noszenia
Pałąk nagłowny ● ● ● ● ● ● ●

Zaczep ● ● ●

Audio

Wąskopasmowe /
Szerokopasmowe ● ● ● ● ● ● ●

Mikrofon UNC ● ● ● ●

Mikrofon NC ● ● ●

Giętki wysięgnik ● ● ● ●

Łączność

Telefon
biurkowy ●(2) ●(2) ●(2) ●(2) ●(2) ●(2) ●(3)

Komórka ●(2) ●(2) ●(2) ●(2) ●(2) ●(2) ●(3)

Komputer PC ● ● ● ● ● ● ●(3)

Multi-
konektywność ●(3), (4) ●(3), (4) ●(3), (4) ●(4) ●(4) ●(4)

Kontrola 
połączeń

Odebranie i 
kończenie ● ● ● ● ● ● ●

Głośność / Mute ● ● ● ● ● ● ●

Wytrzymałość
Czas rozmów Do 12 h Do 12 h Do 12 h Do 12 h Do 12 h Do 12 h Do 12 h

Czas ładowania 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Zasięg

Typowe biuro Do 55 m 
(180 ft)

Do 55 m 
(180 ft)

Do 55 m 
(180 ft) Do 180 ft Do 180 ft Do 180 ft Do 55 m 

(180 ft)

Teren otwarty Do 180 m 
(590 ft)

Do 180 m 
(590 ft)

Do 180 m 
(590 ft) Do 590 ft Do 590 ft Do 590 ft Do 180 m 

(590 ft)



Bezprzewodowe 
Słuchawki Bluetooth 

Presence UC ML MB Pro 1 ML MB Pro 2 ML

Środowisko
pracy

Normalne/gwarne ●

Bardzo gwarne ● ●

Samochód ● ●

Przestrzeń publiczna ● ● ●

Mono / Stereo
Jednouszna ● ●

Dwuuszna ●

Styl noszenia

Douszny ●

Zaczep ●

Pałąk nagłowny ● ●

Audio

Wąskopasmowe / Szerokopasmowe ● ● ●

Mikrofon NC ●

Mikrofon UNC ● ●

3 mikrofony cyfrowe – SpeakFocus™ ●

Tryb pokoju ●

Elastyczny wysięgnik mikrofonu ● ●

Łączność

PC ● ● ●

Telefon komórkowy ● ● ●

Tablet ● ● ●

Multi-konektywność ●(1) ●(1) ●(1)

Kontrola 
połączeń

Wybieranie, odebranie i kończenie połączenia ● ● ●

Głośność +,- / wyciszanie mikrofonu ● ● ●

Zapowiedzi głosowe ● ● ●

Wytrzymałość
Czas rozmów Do 10 h Do 15 h Do 15 h

Czas ładowania 1 h 20 min 2 h 30 min 2 h 30 min

Zasięg Typowe biuro Do 25 m / 82 ft(2) Do 25 m / 82 ft(2) Do 25 m / 82 ft(2)

1 Łączy się z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie
2 Zależy od urządzenia, z którym jest połączony
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ActiveGard®

Osoby pracujące w środowisku opartym na łączności telefonicznej 
lub call center są doskonale świadome ciągłego hałasu wynikającego 
z rozmów, sygnałów nadchodzących połączeń, gwaru czy nawet 
odgłosów ulicy.

Pomimo iż hałas jest dziś często zwyczajnym elementem dnia ro-
boczego, przedsiębiorstwa i ich pracownicy mają wspólny cel po-
czucia pewności, że ich słuch jest bezpieczny podczas pracy ze 
słuchawką – oraz że nie będą miały miejsca uszkodzenia związane z 
długotrwałym korzystaniem z urządzenia.

Raz na jakiś czas może zdarzyć się połączenie, podczas którego pra-
cownik dozna nagłego i najczęściej niespodziewanego skoku pozio-
mu głośności. 

Popularnie nazywamy to zjawisko “szokiem akustycznym”. Techno-
logia ActiveGard® chroni użytkownika słuchawki przed potencjal-
nymi uszkodzeniami słuchu, mogącymi wystąpić przy zetknięciu z 
omawianym zjawiskiem – dając im równocześnie pewność, że mogą 
kontynuować rozmowę bez obawy o stan swojego zdrowia.

Korzystając z powszechnej implementacji telefonii softfonowej, 
ActiveGard® została zaadaptowana do potrzeb użytkowników  
słuchawek cyfrowych. Oznacza to, że niezależnie od wyboru pro-
duktu, użytkownik może mieć pewność, że ActiveGard® zawsze 
czuwa nad jego bezpieczeństwem.



1   Examples include: ITU-T Recommendation P.360, I-ETS 300 245-2, 
I-ETS 300 677 and UL/CSA60950-1.

•  Chroni przed skokami poziomu głośności i szokiem 
    akustycznym
•  Ogranicza maksymalne natężenie dźwięku we wszy-

stkich słuchawkach Sennheiser do poziomu standardów 
międzynarodowych (118 dB SPL)

•  Utrzymuje maksymalny poziom głośności na bezpiecz-
nym poziomie

•  Umożliwia pracę bezpieczną i pozbawioną niepokoju, 
związanego z obawą o własne zdrowie

Zalety opatentowanej technologii 
ActiveGard®:

Compression

Dialing Talking Acoustic burst

Traditional
systems:

Peak-clipping
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Historia Sennheiser
Przez 70 lat nazwa “Sennheiser” oznaczała produkty najwyższej 
jakości i kompleksowe rozwiązania na płaszczyznach rejestracji, 
przekazu oraz reprodukcji audio. Jako jedni z wiodących 
światowych dostawców zintegrowanych idei dla elektro-
akustycznych produktów, systemów i usług, Sennheiser nieu-
stannie wyznacza sobie zadanie konstruowania kreatywnych 
rozwiązań, które wyjdą naprzeciw potrzebom i żądaniom 
klientów.

Co motywuje Sennheiser
Passa znaczących innowacji dała Sennheiser oraz naszym 
produktom zasłużoną, globalną reputację: możemy zaliczyć 
do nich przede wszystkim wynalezienie mikrofonów kierun-
kowych w latach 50-tych oraz otwartych słuchawek w latach 
60-tych. Kolejnym krokiem w tej samej dekadzie był przekaz 

  Sennheiser      – światowi liderzy 
   w dziedzinach  
          professional audio
  oraz komunikacji głosowej



podczerwienią, a w latach 80-tych - transmisja bezprzewodowa. 
Systemy surround były highlightem lat 90-tych, zaś inteligentne 
systemy informacyjne audio to już melodia nowego milenium.
 

Produkty i systemy
Portfolio Sennheiser obejmuje słuchawki, bezprzewodowe sys-
temy mikrofonowe i monitorowe, konferencyjne i informacyjne, 
włącznie z urządzeniami z przeznaczeniem lotniczym oraz 
produktami audiology. Wiodący światowy producent mikro-
fonów studyjnych, Georg Neumann, również jest częścią 
Sennheiser Group.

  Sennheiser      – światowi liderzy 
   w dziedzinach  
          professional audio
  oraz komunikacji głosowej
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Sennheiser is one of the world’s leading 
manufacturers of headphones, microphones, 
wireless transmission systems and high-quality 
headsets for both business and entertainment.

Drawing on the electro acoustics expertise of Senn-
heiser and the leading hearing healthcare special-
ist William Demant, Sennheiser 
Communications’ wireless and wired headsets 
and speakerphones for contact centers, offices 
and Unified Communications professionals are  
the result of Sennheiser’s and William Demant’s  
joint leadership in sound quality, design,  
wearing comfort and hearing protection.

Sennheiser Communications A/S 
Industriparken 27 · DK-2750 Ballerup · Denmark

Experience Sennheiser
Perfection is always relative: Users have different expectations  
from their headsets and speakerphones depending on their needs. For 
professional users, that need is to communicate as effectively as possi-
ble.

With Sennheiser’s range of headsets and speakerphones,  
the combination of Sennheiser sound leadership, quality design  
and build – and a focus on real life usability – give the best  
performance possible in offices, contact centers and Unified  
Communications environments.

Please visit us at: www.sennheiser.com/cco


