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1. چرا هدست تلفن ؟ 
 

 چرا که نه ؟!
تــا بــه حــال فکــر کــرده ایــد چنــد درصــد از ســاعات کاری روزانــه ی شــما و یــا کارمندانتــان صــرف برقــراری مکالمــات 

ــن  ــر از آن، بی ــد ت ــا ب ــت و ی ــن در دس ــی تلف ــدت گوش ــی م ــتن طوالن ــه داش ــتید نگ ــی دانس ــا م ــود ؟ آی ــی ش ــی م تلفن

ســر و شــانه، جــدا از اینکــه هــم اســترس زا و هــم غیــر بهداشــتی اســت، باعــث بــروز انــواع اسپاســم هــا و 

ــه  ــانی ک ــد کس ــتید 90 درص ــی دانس ــا م ــردد و آی ــی گ ــردن م ــر و گ ــانه، س ــت، ش ــه ی دس ــی در ناحی ــای عضالن درد ه

ــور  ــی بط ــد ول ــل دارن ــی کام ــودن آن آگاه ــت ب ــد از نادرس ــی دهن ــام م ــتباه را انج ــن اش ــود ای ــات خ ــن مکالم در حی

غیــر ارادی هــر روز و هــر روز آنــرا تکــرار مــی کننــد ؟ بــد نیســت بدانیــد کــه امــروزه ســندروم گــردن تلفــن 

ــالیانه  ــد و س ــی باش ــا م ــرفته ی دنی ــورهای پیش ــط کار در کش ــه محی ــوط ب ــکالت مرب ــن مش ــایع تری ــی از ش )TNS( یک

بــه کارمنــدان پرداخــت مــی گــردد. بابــت عــوارض ناشــی از آن توســط کارفرمایــان  میلیــون هــا دالر غرامــت 
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راحت بشنوید، 
راحت شنیده شوید،

و از مکالمات خود لذت ببرید.

بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده توســط مرکــز پزشــکی »ســانتا کالرا ولــی« در ایالــت کالیفورنیــای آمریــکا، اســتفاده از 

هدســت در مکالمــات تلفنــی باعــث کاهش 41 درصــد ی دردهــا و اسپاســم هــای ناشــی از اســتفاده ی طوالنــی مــدت از 

گوشــی تلفــن مــی گــردد. در همیــن حــال تحقیق دیگری نشــان مــی دهد اســتفاده از هدســت باعث افزایــش 43 درصدی 

بهــره وری و انجــام همزمــان چنــد کار در بیــن کارکنانــی کــه بصــورت دائمــی از تلفــن اســتفاده مــی کننــد مــی گــردد. بــرای 

یــک اپراتــور مرکــز تمــاس و در شــرایط کاری اســتاندارد ایــن یعنــی پاســخگویی حداقــل 16 تمــاس بیشــتر در هــر روز !

بــا اســتفاده از یــک هدســت تلفنــی مناســب، عــالوه بــر حفــظ ســالمت، افزایــش بهــره وری و داشــتن آرامــش و تمرکــز 

ــرد. شــما مــی توانیــد هنــگام مکالمــه  ــذت خواهیــد ب ــز ل ــاز و کامــال آزاد نی ــای دســتانی ب حیــن مکالمــات خــود، از مزای

اطالعاتــی را در اینترنــت جســتجو کــرده و یــا مشــخصات مشــتری را در نــرم افــزار CRM شــرکت ثبــت کنیــد، صفحــات 

پرونــده ای را بــه دقــت ورق زده و یــا مرتــب کنیــد، از نــکات مهــم طــی مکالمــه یادداشــت بــرداری کنیــد و در انتهــا، 

صندلــی خــود را عقــب داده و در حیــن گــوش دادن بــه درد و دل هــای مشــتری قهــوه تــان را نیــز میــل کنیــد.

2



2. چرا اکیوتون ؟

امــروزه رقابــت روز افــزون بیــن تولیــد کننــدگان هدســت هــای تخصصــی برســر تولیــد محصوالتــی منحصــر بــه فــرد و 

پیشــرفته منجــر بــه تولیــد محصوالتــی گــران قیمــت و پیچیــده گردیــده کــه نهایتــاً نــه خــود تولیدکننــدگان و نــه کاربــران 

نهایــی قــادر بــه درک فوایــد و اســتفاده از قابلیــت هــای آنهــا بطــور کامــل نیســتند. همیــن مســئله بــه طــرز چشــمگیری 

موجــب  افزایــش هزینــه ی توســعه و تولیــد ایــن محصــوالت نیــز شــده اســت و آنچــه در ایــن میــان مشــخص اســت ایــن 

کــه متاســفانه ایــن هزینــه هــا بایســتی از جیــب خریــداران و مشــتریان نهایــی ایــن محصــوالت پرداخــت شــود.

واقعیــت اینســت کــه یــک هدســت تلفــن، بــدون توجــه بــه فنــاوری هــا و قابلیــت هایــی کــه کمپانــی ســازنده برایــش 

ادعــا خواهــد کــرد هنــوز فقــط یــک هدســت اســت و چنانچــه ایــن قابلیــت هــا بــا قیمتــی متناســب بــه مصــرف کننــده ی 

نهایــی عرضــه نشــود، ایــن محصــوالت ارزش تجــاری باالیــی نخواهنــد داشــت.

در ایــن میــان و در قلــب تجــارت آســیا، کمپانــی هنــگ کنگــی اکیوتــون )Accutone( کــه بــر خــالف بســیاری دیگــر از 

مــارک هــای هدســت، طــراح، تولیــد کننــده و تأمیــن کننــده ی مســتقیم محصــوالت برنــد خــود اســت بــا تکیــه بــر تجربــه ی 

طوالنــی و 40 ســاله ی کمپانــی مــادر خــود در کشــور چیــن و از ســال 1998 اقــدام بــه طراحــی، تولیــد و معرفــی 

ــت. ــوده اس ــر نم ــادی زی ــی بنی ــا 3 ویژگ ــب ب ــی متناس محصوالت

قابل اعتماد، ساده و مقرون بصرفه.
دقیقــاً بــه علــت همیــن ســه ویژگــی اســت کــه امــروزه هــزاران نفــر از مســئولین مراکــز تمــاس و صاحبــان کســب و کار 

در سرتاســر جهــان محصــوالت ایــن کمپانــی را جهــت افزایــش بهــره وری و تضمیــن ســالمت کارکنــان خــود در هنــگام 

مکالمــات تلفنــی و اینترنتــی انتخــاب مــی کننــد. 

محصوالتــی کــه از نظــر مهندســی، زیبایــی، کارآیــی و کیفیــت تــا بــه امــروز جوایــز معتبــر زیــادی را بــه خــود اختصــاص 

ــام ایــن برنــد در بیــن 5 برنــد برتــر جهــان در زمینــه ی طراحــی و تولیــد هدســت هــای اداری  ــا قــرار دادن ن داده و ب

ــام تجــاری مــورد عالقــه ی بســیاری از متخصصــان حــوزه ی مخابــرات،  و CC&O، بســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه ن

ارتباطــات  و خدمــات مشــتری در 5 قــاره ی جهــان مــی باشــد.
34
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4. جدول مقایسه ی هدست ها

WT99200 Series310 Series710 Series610 Series1010 Series

CATEGORY

••••For Telephones

••••For IP Phones

•••For UC

ENVIRONMENTS

••••Call Center

••••••Office & Enterprise

••••SOHO

ACOUSTICS

••••••Monaural

•••••Binaural / Stereo

•••Wideband Speaker

••••••Noise-Cancelling Mic

WEARING STYLE

••••••Over the Head

CONNECTIVITY

•••••RJ Modular Plug

•••USB Plug

•Wireless / DECT

AUC FEATURES

•DeepOceanTM ENC

3. فهرست مطالب

1. چرا هدست تلفن ؟  
2. چرا اکیوتون ؟        
3. فهرست مطالب )شما اینجا هستید!(   
4. جدول مقایسه ی هدست ها           

5. هدست های تلفنی 
 1010 Series                    
 610 Series
 710 Series
 310 Series
 200 Series
 WT99

6. لوازم جانبی
 J1-Acculink Switch
 AU1030 Adapter
 AU200 Cable
 AUC Cable
 Y Cord / Other Cables
 Lexsus Cable / C100 Adapter
	 Amplifier

 Dialer

1
3
5
6

7
9

11
13
15
17

19
20
21
22
23
24
25
26
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DEEPOCEAN
TM

DEEPOCEAN
TM

ســازگار بــا نــرم افزارهــای ارتباطــات یکپارچه 
)Softphone(  و تلفــن هــای نــرم افــزاری

و   AVAYA  ،CISCO از  ــل  م کا نی  ــتیبا پش
Microsoft Lync

کابــل رابــط 8 حالتــه جهــت اتصــال بــه انــواع 
سیســتم هــای تلفنــی IP و دیجیتــال

پشــتیبانی صــدای بانــد پهــن جهــت ارائــه 
بهتریــن کیفیــت شــنیداری طــی مکالمــه

میکروفون و اسپیکر پیش تقویت شده 

قابلیــت حــذف نویــز دو طرفــه جهــت کاهــش 
نویــز  و  میکروفــون  توســط  ارســالی  نویــز 

شــنیداری در اســپیکر

طراحــی آلومینیومــی شــیک و مقــاوم جهــت 
ــع ــا و صنای ــط ه ــه محی ــتفاده در کلی اس

کاور  بــا  آلومینیومــی  ِتــل  میکروفــون، 
قابــل  ی  چندگانــه  اتصــاالت  و  پالســتیکی 
تنظیــم جهــت راحتــی و بهــره وری بیشــتر 

کاربــر

ــر  ــت منحص ــا قابلی ــری ENC ب ــری کامپیوت س
بــه فــرد حــذف نویــز پیشــرفته و کاهــش 

30dB صــدای مزاحــم محیــط تــا

1010 Series
بهترین عملکرد، انتهای طراحی

1010 Series
بهترین عملکرد، انتهای طراحی

انتخاب ها
  TM1010      تلفنی تک گوش  
T B 1 0 1 0      تلفنی دو گوش  
UM1010-UC           کامپیوتری تک گوش     
UB1010-UC              کامپیوتری دو گوش     

     کابل رابط
     لوازم جانبی

ســری 1010 محصولــی اســت متفــاوت، مختــص مشــکل 
ــد.  ــی خواهن ــا م ــا را یکج ــن ه ــه برتری ــان ک ــندان و آن پس
باالتریــن کیفیــت مکالمــه، طراحــی فــوق العــاده، کارایــی بــی 
ــا بخــش  ــز )ENC( تنه ــوژی حــذف نوی ــن تکنول ــر و آخری نظی

ــت. ــد داش ــما خواهی ــه ش ــت ک ــی اس ــی از محصول کوچک

1010 Series Detail Product Specifications

Material: Aluminum, ABS + PC & POM

Headset Dimension: 18.8 x 17.0 x 5.5 cm

Weight: 90 g

Speaker Size: 28mm diameter mylar

Sensitivity: 99dB ± 3dB (SPL/100mV@1kHz)

Impedance: 160Ω ± 20%

Frequency Response: 100~8000Hz

Microphone Dimension: 4mm diameter x 2.2mm height

Microphone Sensitivity: -36dB ± 3dB

Impedance: 2200Ω

Directivity: Noise-Canceling / Bi-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 2.0m )extended(

فناوری     متفاوت
| تلفنــی | کامپیوتــری | حــذف نویــز پیشــرفته 
 | مقــاوم  طراحــی   | پهــن  بانــد  صــدای   |
ــوئیچ 8  ــت | س ــیار راح ــپیکر بس ــتک اس بالش
 )ASP( ــر ــه | مــدار محافــظ شــنوایی کارب حالت
| پالســتیکی  کاور  بــا  آلومینیومــی  ِتــل   |
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ســازگار بــا نــرم افزارهــای ارتباطــات یکپارچه 
)Softphone( و تلفــن های نــرم افــزاری

و   AVAYA ،CISCO از  کامــل  پشــتیبانی 
Microsoft Lync

طراحــی منحصر بــه فرد و مقاوم جهت اســتفاده 
ی مداوم و روزمره در کلیه ی محیط ها و صنایع

ــز تمــاس  ــن انتخــاب جهــت مراک مناســب تری
)Call Center( و ســامانه هــای اپراتــوری

پشــتیبانی صــدای بانــد پهــن جهــت ارائــۀ 
بهتریــن کیفیــت شــنیداری طــی مکالمــه

بهتریــن  جهــت  قدرتمنــد   40mm اســپیکر 
عملکــرد صوتــی در سیســتم هــای بانــد پهــن

بالشــتک چرمــی ســایز بــزرگ ســاخته شــده از 
بهتریــن مــواد اولیه جهت راحتی بیشــتر کاربر

پالســتیکی،  کاور  بــا  مقــاوم  فلــزی  ِتــل 
ــازوی  ــز و ب ــا قابلیــت حــذف نوی میکروفــون ب
پشــتیبانی  جهــت  خمــش  قابــل  متحــرک 
کاربــران بــا ابعــاد و ســایز های مختلــف صورت

ســازگار بــا انــواع دســتگاه هــا و سیســتم های 
QD تلفنی توسط کابل رابط

اگــر بــه دنبــال محصولــی ایــده آل و مقــاوم جهت اســتفاده ی 
روزمــره در محیــط هــای شــلوغ و پرترافیــک بــا تعــداد تمــاس 
بــاال هســتید، اگــر تمــاس هــای شــما حســاس و پراســترس 
هســتند، اگــر جزئیــات مکالمــه بــرای شــما مهــم اســت و اگــر 
ــژه مــی دهیــد ســری  ــران خــود اهمیــت وی ــه راحتــی کارب ب

610 بهتریــن انتخــاب شــما خواهــد بــود.

610 Series
همه کاره ی جان سخت

610 Series
همه کاره ی جان سخت

انتخاب ها
  W M 6 1 0      تلفنی تک گوش  
W B 6 1 0      تلفنی دو گوش  
UM610-UC              کامپیوتری تک گوش     
UB610-UC              کامپیوتــری دو گــوش     

     کابل رابط
     لوازم جانبی

 | نویــز  حــذف   | کامپیوتــری   | تلفنــی   |
 | مقــاوم  طراحــی   | پهــن  بانــد  صــدای 
ــتفاده ی  ــت | اس ــیار راح ــپیکر 40mm بس اس
| )ASP( روزمــره | مدار محافظ شــنوایی کاربر

UC Controller

610 Series Detail Product Specifications

Material: ABS & POM

Headset Dimension: 20.0 x 17.0 x 6.0 cm

Weight: 50 g

Speaker Size: 40mm diameter speaker

Sensitivity: 97dB ± 3dB (SPL/100mV@1kHz)

Impedance: 160Ω ± 20%

Frequency Response: 200~5000Hz

Microphone Dimension: 6mm diameter x 5mm height

Microphone Sensitivity: -61dB ± 3dB

Impedance: 2200Ω

Directivity: Noise-Canceling / Bi-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 3.0m )extended(

قدرتمند     مقاوم
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کارمنــدان  جهــت  انتخــاب  تریــن  مناســب 
دفاتــر تجــاری، شــرکت هــا و ســازمان هــا

ترکیبی کامل از راحتی، وزن و کیفیت

ــزه ی بهتریــن طراحــی محصــول  ــده ی جای برن
ــال  ــرات س ــوزه ی مخاب ــن NDF در ح از انجم

2008

از  شــده  ســاخته  راحــت  چرمــی  بالشــتک 
اولیــه مــواد  بهتریــن 

ــر از  ــی بهت ــت آگاه ــوش جه ــک گ ــپیکر ت اس
صداهــای پیرامونــی

اســپیکر دو گــوش جهــت تمرکــز بیشــتر روی 
مکالمــه

ِتل فلزی مقاوم با کاور پالستیکی

ــازوی  ــز و ب ــا قابلیــت حــذف نوی میکروفــون ب
پشــتیبانی  جهــت  خمــش  قابــل  متحــرک 
کاربــران بــا ابعــاد و ســایز های مختلــف صورت

جهــت   )ASP( شــوک  ضــد  محافــظ  مــدار 
کاربــر شــنوایی  از  حفاظــت 

ســازگار بــا انــواع دســتگاه هــا و سیســتم های 
QD  تلفنــی و  کامپیوتــری توســط کابــل رابــط

710 Series
زیبای متعادل

710 Series
زیبای متعادل

انتخاب ها
  T M 7 1 0      تلفنی تک گوش  
T B 7 1 0      تلفنی دو گوش  

    کابل رابط
     لوازم جانبی

     اتصــال بــه کامپیوتــر از طریــق کابــل رابــط

| تلفنــی | حــذف نویــز | طراحــی زیبــا | بالشــتک 
چرمــی راحــت | مناســب جهــت اســتفاده ی 
|)ASP( روزمــره | مــدار محافظ شــنوایی کاربر

710 Series Detail Product Specifications

Material: Aluminum, ABS & POM

Headset Dimension: 17.5 x 14.5 x 4.0 cm

Weight: 40 g

Speaker Size: 28mm diameter speaker

Sensitivity: 105dB ± 3dB (SPL/100mV@1kHz)

Impedance: 150Ω ± 15%

Frequency Response: 200~5000Hz

Microphone Dimension: 6mm diameter x 5mm height

Microphone Sensitivity: -62dB ± 3dB

Impedance: 2200Ω

Directivity: Noise-Canceling / Omni-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 3.0m )extended(

تناسب     طراحی

12 11



طراحــی شــیک و فــوق باریــک، مناســب جهــت 
اپراتــور هــا، متخصصــان و مدیــران اجرائــی

طراحــی فــوق ســبک بــا اتصــاالت قابــل تنظیــم 
چندگانــه جهــت راحتــی بیشــتر کاربــر

بــازوی متحــرک آلومینیومــی بــا قابلیــت حرکت 
بــه بیــرون، جهــت خــوردن و آشــامیدن راحــت 

در هنگام اســتفاده

همــراه بــا بالشــتک رو گوشــی پهــن جهــت 
کاربرانــی کــه بالشــتک هــای رو گوشــی بــزرگ 

ــد ــی دهن ــح م را ترجی

ــر از  ــی بهت ــت آگاه ــوش جه ــک گ ــپیکر ت اس
صداهــای پیرامونــی

اســپیکر دو گــوش جهــت تمرکــز بیشــتر روی 
مکالمــه

جهــت   )ASP( شــوک  ضــد  محافــظ  مــدار 
کاربــر شــنوایی  از  حفاظــت 

ِتل فلزی مقاوم

ســازگار بــا انــواع دســتگاه هــا و سیســتم های 
QD  تلفنی توسط کابل رابط

310 Series
همه کاره ی کم وزن

310 Series
همه کاره ی کم وزن

انتخاب ها
  T M 3 1 0      تلفنی تک گوش  
T B 3 1 0      تلفنی دو گوش  

    کابل رابط
     لوازم جانبی

     اتصــال بــه کامپیوتــر از طریــق کابــل رابــط

| تلفنــی | حــذف نویــز | فــوق ســبک | دو مــدل 
| ســازگار  پهــن  ابــری  و  بالشــتک چرمــی   
بــا تلفــن هــای آنالــوگ و دیجیتــال | مــدار 
ــزی | ــل فل ــر )ASP( | ت ــنوایی کارب ــظ ش محاف

310 Series Detail Product Specifications

Material: Aluminum, ABS & POM

Headset Dimension: 15 x 14 x 4cm

Weight: 30 g

Speaker Size: 28mm diameter speaker

Sensitivity: 105dB ±3dB (SPL/100mV@1K Hz)

Impedance: 150Ω ±15%

Frequency Response: 200~5000Hz

Microphone Dimension: 6mm diameter x 2.7mm height

Microphone Sensitivity: -62dB ±3dB

Impedance: 2200 Ω

Directivity: Noise-Canceling / Omni-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 3.0m )extended(

ظریف     کم وزن
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تاکیــد بــر عملکــرد صوتــی جهــت اســتفاده ی 
همزمــان بــرای ارتباطــات، موزیــک و  چنــد 

ــانه ای رس

ســازگار بــا نــرم افزارهــای ارتباطــات یکپارچه 
)Softphone( و تلفــن های نــرم افــزاری

و   AVAYA ،CISCO از  کامــل  پشــتیبانی 
Microsoft Lync

پشتیبانی از Accutone Bass Technology و 
صــدای بانــد پهــن با اســتفاده از اســپیکر های

 40mm قدرتمند

ــازوی  ــز و ب ــا قابلیــت حــذف نوی میکروفــون ب
پشــتیبانی  جهــت  خمــش  قابــل  متحــرک 
کاربــران بــا ابعــاد و ســایز های مختلــف صورت

 ،Vista و   Windows 7 جهــت  شــده  بهینــه 
چــت،  جهــت  انتخــاب  تریــن  مناســب 
ــی ــتفاده ی اداری و خانگ ــازی، اس ــک، ب موزی

کنترلــر دیجیتــال صــدا جهــت کــم و زیــاد 
ــاس ــل تم ــع و وص ــدا، قط ــردن و Mute  ص ک

200 Series
کوچک با کارایی بزرگ

200 Series
کوچک با کارایی بزرگ

انتخاب ها
UM200-UC تــک گــوش         کامپیوتــری 
UB200-UC گــوش    دو  کامپیوتــری     

| کامپیوتــری | حــذف نویــز  | ســبک | اســپیکر 
محافــظ  مــدار   | پالســتیکی  ِتــل   |  40mm
شــنوایی کاربــر )ASP( | چــت، موزیــک، بازی |

200 Series Detail Product Specifications

Material: ABS & POM

Headset Dimension: 16.5 x 13.5 x 5.5 cm

Weight: 85 g

Speaker Size: 40mm diameter speaker

Sensitivity: 95dB ± 3dB )3mW/ICM(

Impedance: 32Ω ± 15%

Frequency Response: 20~20,000Hz

Microphone Dimension: 6.0mm diameter x 2.5mm height

Microphone Sensitivity: -45dB ± 4dBV/Pa

Impedance: 2200Ω

Directivity: Noise-Canceling / Omni-Directional

Cord Length: 1.5m )normal( 3.0m )extended(

کارآمد     اقتصادی
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WT99 Product Detail Specifications

Frequency Bandwidth: 1880~1900MHz 

Number of Channels: 10 

Channel Space: 1.728MHz 

Network Interface: RJ 11

Modulation Type: GFSK 

Antenna Type: Integrated Antenna, -0.5dBi Gain

Speaker Sensitivity: 93 ±2dB 

Microphone Sensitivity: -42 ±2dB 

Headset Transmisson: 20 ±2dBm 

Base Station Transmission: 20 ±2dBm 

Standby time: 120 hours

Talk time: 7 hours 

Battery Capacity: 320mAh Lithium Polymer, 3.7V

Lifter

WT99
هدست تلفنی بیسیم

 حس خوب
مکالمه

در حرکت

WT99
هدست تلفنی بیسیم

انتخاب ها
  WT99                             تلفنی تک گوش     
Lifter      باالبر مکانیکی جهت گوشی  

     لوازم جانبی

| تلفنــی | تــک گــوش | حــذف نویــز  | فــوق 
 | راحــت  بســیار  چرمــی  بالشــتک   | ســبک 
رومیــزی  هــای  تلفــن  ی  کلیــه  بــا  ســازگار 
|)ASP( کاربــر  شــنوایی  محافــظ  مــدار   |

ایــن محصــول مخصــوص کســانی اســت کــه بــه دنبــال بهــره وری بیشــتر حتــی در هنــگام حرکــت و جابجایــی در محیــط 
کار خــود هســتند. آنهایــی کــه جهــت انجــام بهتــر کارهــای روزانــه دائــم مشــغول حرکــت و چرخیــدن در قســمت هــای 
مختلــف محــل کار هســتند در حالــی کــه پاســخگویی بــه تمــاس هــای ورودی تلفــن میــز کار نیــز هــم بــرای خودشــان و 

هــم سازمانشــان اهمیــت باالیــی دارد.
طراحــی زیبــا و در عیــن حــال مقــاوم، بــرد 150 متــری از دســتگاه مرکــزی یکپارچــه شــده بــا شــارژر، 120 ســاعت 
 Mute ،حالــت انتظــار و 7 ســاعت مکالمــه پــس از هربــار شــارژ کامــل  تنهــا طــی 3 ســاعت،  کلیــد تنظیــم شــدت صــدا
و  قطــع و وصــل تمــاس بــر روی هدســت، ســوئیچ 8 حالتــه جهــت تنظیــم دســتگاه مرکــزی بــا انــواع سیســتم هــای 
تلفنــی، کلیــد هــای تنظیــم شــدت صــدای میکروفــون و اســپیکر  بــه همــراه کلیــد Register بــر روی دســتگاه مرکــزی.

1718



ــخگویی  ــرای پاس ــت ب ــک هدس ــتفاده از ی اس
مکالمــات  و  رومیــزی  تلفــن  بــه  همزمــان 

کامپیوتــری

تغییــر وضعیــت بیــن اســتفاده ی تلفنــی و 
کامپیوتــری تنهــا بــا فشــار یــک ســوئیچ، آســان 

ــدون مکــث و ب

ــی ــای تلفن ــتم ه ــر سیس ــه اکث ــال ب ــل اتص قاب

یــک  از  اســتفاده  بــا  هــا  هزینــه  کاهــش 
دســتگاه دو  بــرای  هدســت 

بهتریــن کیفیــت در ترکیــب بــا هدســت هــای  
تلفنــی اکیوتــون

ــتفاده ی  ــت اس ــوی جه ــی ق ــاختمان مکانیک س
روزمــره و  خشــن همــراه بــا LED جهــت نمایش 

وضعیــت اتصال

کاربــردی، مقــرون بصرفــه، ســازگار و مقــاوم، 
 Contact  ــا و ــت Call Center ه ــده آل جه ای

Center هــا

اتصــال USB بــرای کامپیوتــر، اتصــال RJ9 بــا 
ســوئیچ 8 حالتــه بــرای تلفــن رومیــزی

ــش  ــا فی ــری ب ــای کامپیوت ــت ه ــدل هدس مب
USB 3.5 بــه فیــشmm

Plug & Play، بــدون نیــاز بــه نــرم افــزار
راه انداز، بدون نیاز به کارت صدا

ــای ورودی و  ــتگاه ه ــه ی دس ــا کلی ــازگار ب س
خروجــی بــا فیــش 3.5mm اســتاندارد

ســازگار بــا نــرم افزارهــای ارتباطــات یکپارچه 
)UC( و تلفــن هــای نــرم افــزاری

ایده آل جهت VoIP ،Chat و تلفن اینترنتی

کلیــد Volume بــرای کنتــرل شــدت خروجــی 
صــدای بلندگــو

کلید Mute برای قطع و وصل میکروفون

 On-Line ــت هــای LED جهــت نمایــش وضعی
Mute و 

J1 - Acculink Switch
یکپارچه سازی تلفن و کامپیوتر

AU1030 Adapter 
UC 3.5 بهmm مبدل هدست

Any 
®Accutone

Telephone
Headset

To USB Port
of Computer

Quick Switch between 
PC & Telephone. To Fixed-Line

Telephone
Handset Jack
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راه کاری ایده آل جهت شرکت ها، سازمان ها
و مراکــز تماســی کــه از راه کارهــای ارتباطــی  
مختلــف بــا اتصــال هدســت RJ و USB بطــور 

همزمــان اســتفاده مــی کننــد

تلفنــی  هــای  هدســت  کلیــه  بــا  ســازگار 
QD اتصــال  طریــق  از  اکیوتــون 

ارتباطــات  افزارهــای  نــرم  بــا  ســازگار 
یکپارچــه )UC( و تلفــن هــای نــرم افــزاری 

)Softphone (

Plug & Play، بــدون نیــاز بــه نــرم افــزار 
راه انداز، بدون نیاز به کارت صدا

فنــری،  کابــل  بــا  همــراه  مقــاوم  ســاختار 
مناســب جهــت اســتفاده ی طوالنــی مــدت

راه کاری ایده آل جهت شرکت ها، سازمان ها 
و مراکــز تماســی کــه از راه کارهــای ارتباطــی  
مختلــف بــا اتصــال هدســت RJ و USB بطــور 

همزمــان اســتفاده مــی کنــد

تلفنــی  هــای  هدســت  کلیــه  بــا  ســازگار 
QD اتصــال  طریــق  از  اکیوتــون 

ســازگار بــا نــرم افزارهــای ارتباطــات یکپارچه 
)UC( و تلفــن هــای نــرم افــزاری

Plug & Play، بــدون نیــاز بــه نــرم افــزار 
راه انداز، بدون نیاز به کارت صدا

ــدت  ــم ش ــت تنظی ــا قابلی ــال ب ــر دیجیت کنترل
صــدا و Mute کــردن تماس ســازگار، با کلیه ی

)Softphone( نرم افزار های

LED جهت نمایش وضعیت تماس

AU200 Cable
USB کابل رابط

AUC Cable
UC کابل رابط
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بــه یــک        - جهــت اتصــال همزمــان دو هدســت 
یــا کامپیوتــر تلفــن و  دســتگاه 

- ایــده آل جهــت آمــوزش اپراتــور هــای مراکــز 
تمــاس، فــروش تلفنــی و روابــط عمومــی

- قابلیــت نظــارت، شــنود و صحبــت همزمــان دو 
ــه ــک مکالم ــی ی ــر ط نف

- کلید جهت Mute تماس حین مکالمه
ــی و  ــای تلفن ــت ه ــن هدس ــری  بی ــل قرارگی - قاب

ــون ــط اکیوت ــای راب ــل ه کاب
- ســازگار بــا کلیــه ی هدســت هــا و کابــل هــای 

رابــط اکیوتــون

ــورت  ــه بص ــری ک ــای کامپیوت ــت ه ــالف هدس ــر خ ب
اســتاندارد بــا رابــط 3.5mm ارائــه مــی شــوند، 
گوشــی هــای تلفــن بــا توجــه بــه برنــد، کاربــرد 
در باالیــی  تنــوع  از  خــود  ی  ســازنده  کشــور  و 

درگاه های ورودی هدست برخوردار هستند.
ایــن کابــل هــای رابــط هســتند کــه بــه شــما کمــک 
ــا  ــن ب ــه تلف ــود را ب ــت خ ــد هدس ــد بتوانی ــی کنن م
فیــش ســوزنی، RJ9 و یــا درگاه USB وصــل کنیــد.

کابــل رابــط بــا ســوئیچ 8 حالتــه و فیــش RJ9 جهــت 
اتصــال بــه کلیــۀ تلفــن هــای رومیــزی

ایــده آل جهــت مراکــز تمــاس و ســازمان هــای دارای تنــوع 
در برنــد و مــدل تلفــن هــای رومیــزی

تقویت صدای خروجی بر روی بعضی تنظیمات

آچار پالستیکی مخصوص جهت تعویض حالت سوئیچ

اضافــه کــردن قابلیــت اتصال هدســت بــر روی تلفن هایی 
که ورودی مجزا برای هدست ندارند

اتصــال RJ9 بــا ســوئیچ 8 حالتــه قابــل تنظیــم جهــت 
ســازگاری بــا اکثــر تلفــن هــای رومیــزی

ســوئیچ جابجایــی  ســریع و آســان بیــن هدســت و هندســت 
ــون ــل میکروف ــع و وص ــرای قط ــد Mute ب ــراه کلی ــه هم ب

Y Cord
کابل رابط آموزشی

QD Mute
کلید Mute تماس

QD Cables
سایر کابل های رابط اکیوتون

RJ9 2.5mm 3.5mmUSB

Lexsus Cable
کابل رابط چند منظوره

C100 Adapter
مبدل چند منظوره تلفن
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A10 Basic Tel/PC Amplifier
تقویت کننده ی صوتی

A10 یــک تقویــت کننــده ی صوتــی بــرای اتصــال همزمــان یــک هدســت بــه دســتگاه تلفــن و کامپیوتــر مــی باشــد. بــا اســتفاده از این 
تقویــت کننــده شــما مــی توانیــد ســیگنال صوتــی دریافتــی از تلفــن و یــا کامپیوتــر را بــه میــزان دلخــواه خــود تقویــت و یــا تضعیــف 
کنیــد. در عیــن حــال ســوئیچ جهــت تغییــر دســتگاه ورودی صــدا یعنــی تلفــن یــا کامپیوتــر و ســوئیچ جهــت تغییــر خروجــی صــدا 
یعنــی هدســت یــا هندســت بــه همــراه کلیــد Mute تضمیــن کننــده ی عملکــرد ســریع و کامــل شــما طــی مکالمــات خــود خواهــد بــود.

- مبدل و تقویت کننده ی صدا جهت خطوط تلفن ثابت و ارتباطات کامپیوتری
3.5mm و کامپیوتر از طریق فیش RJ9 قابلیت اتصال همزمان به تلفن از طریق کابل -

- سازگار با طیف وسیعی از تلفن های رومیزی و پشتیبانی از انواع هدست ها
- کلید تنظیم شدت صدا، Mute و تغییر حالت بین تلفن و کامپیوتر، هدست و هندست

- خروجی 3.5mm استریو جهت استفاده از هدست های استاندارد کامپیوتری
)Power Saving( و یا باطری همراه با عملکرد کاهش خودکار مصرف انرژی AC تغذیه توسط آداپتور -
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Dialer
شماره گیر حرفه ای

شــماره گیــر یــا بــه اصطــالح Dialer در حقیقــت تلفنــی اســت بهینــه ســازی شــده جهــت شــماره گیــری مــداوم و انبــوه. در مراکــز 
 outbound ــه اصطــالح ــا ب ــر روی تمــاس هــای خروجــی ی ــا ســایر مراکــزی کــه بصــورت تخصصــی ب ــی و ی ــی تلفن فــروش و بازاریاب
 Mute و Flash، Redial فعالیــت مــی کننــد اســتفاده از کلیــد هــای بــزرگ و دسترســی ســریع بــه قابلیــت هــای اساســی تلفــن نظیــر

بــه کاربــر کمــک مــی کنــد تــا بهــره وری بیشــتر یعنــی تمــاس بیشــتری در طــول روز داشــته باشــد.

- جهت اتصال مستقیم به خطوط تلفن آنالوگ و استفاده بعنوان دستگاه تلفن
- صفحه کلید سایز بزرگ با طراحی ساده، مقاوم و کاربردی جهت استفاده ی روزمره

- قابلیت اتصال هدست، سازگار با کلیه ی هدست های تلفنی اکیوتون
- LED جهت نمایش وضعیت تماس و یا نمایش Mute بودن آن

- ایده آل جهت مراکز فروش، بازارایابی، نظرسنجی تلفنی و سایر سیستم های مبتنی بر تماس خروجی
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