
Profesionální

náhlavní 
soupravy

The sound choice 



Náhlavní soupravy VXi připojíte snadno k nejrůznějším 
komunikačním zařízením:

�Stolním telefonům
�Mobilním / chytrým telefonům
�Počítačům a notebookům
�Tabletům
�„Nositelné” elektronice

Pro připojení je možné použít připojovací kabel, speciální 
adaptér nebo bezdrátovou technologii (Bluetooth).

Možnosti využití 

náhlavních souprav VXI

VXi 
®Passport  10/21

Funkce a vlastnosti:

 kompatibilního s kabely a zesilovači �
VXI, Plantronics nebo GN Netcom

Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Odolné komponenty a nárazuvzdorné plasty �
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

Speciální oválný tvar sluchátka�
Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta pro jedno nebo obě uši�
Záruka 24 měsíců�

Možnost volby modelu
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VXi 

UC ProSet™ 10 / 21

Funkce a vlastnosti: 

Možnost volby modelu kompatibilního s kabely a zesilovači �
VXI, Plantronics nebo GN Netcom
Širokopásmový zvuk (wideband audio)�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Odolné komponenty a nárazuvzdorné plasty�
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta pro jedno nebo obě uši�
Záruka 24 měsíců�

Funkce a vlastnosti: 

 kompatibilního s kabely a zesilovači �
VXI, Plantronics nebo GN Netcom
Širokopásmový zvuk (wideband audio)�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Odolné komponenty a nárazuvzdorné plasty �
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta pro jedno nebo obě uši�
Záruka 24 měsíců�

Možnost volby modelu

VXi 

CC Pro™ 4010 / 4021
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VXi Tria

Funkce a vlastnosti: 

 kompatibilního s kabely a zesilovači �
VXI, Plantronics nebo GN Netcom

Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Odolné komponenty a nárazuvzdorné plasty �
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost změny způsobu nošení (přes hlavu, za krkem, za �
uchem)

Záruka 24 měsíců�

Možnost volby modelu

VXi Everon

Funkce a vlastnosti: 

Univerzální adaptér umožňující připojení náhlavní soupravy �
k telefonům, které nemají samostatný konektor pro 
připojení headsetu
Kompatibilní s řadou telefonních přístrojů�
Technologie “Safe sound” chrání sluch uživatele�
Snadno přístupné přepínače kompatibility�
Možnost ztišení mikrofonu, nastavení citlivosti mikrofonu a �
hlasitosti sluchátka
Přepínač náhlavní souprava / sluchátko�
Odnímatelný stojánek pro zavěšení náhlavní soupravy�
Záruka 12 měsíců�
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VXi 

ConneXt™ PC/TEL Switch

Funkce a vlastnosti: 

Snadné přepínání mezi PC a stolním telefonem �
Kompatibilní s většinou telefonů, integrovaný přepínač �
kompatibility
Možnost zvýšení citlivosti mikrofonu  (až +15 dB).�
Stojánek pro zavěšení náhlavní soupravy�
Záruka 24 měsíců�

VXi 

Envoy™ Office 2010/2031

Funkce a vlastnosti: 

�
Širokopásmový, Hi-Fi zvuk (wideband audio)�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

On-line ovládání hlasitosti, ztišení mikrofonu, příjem a �
ukončení hovoru

Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta pro jedno nebo obě uši�
Záruka 24 měsíců�

Náhlavní souprava USB
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10

Funkce a vlastnosti: 

�
komunikace
Širokopásmový zvuk (wideband audio)�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Odolné komponenty a nárazuvzdorné plasty�
LED indikace stavu uživatele pro Lync® (funkce může �
vyžadovat dodatečný SW)
Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy
Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta pro jedno nebo obě uši�
Záruka 24 měsíců�

Náhlavní souprava USB určená pro prostředí sjednocené 

VXi 

UC Proset LUX™ 5030/5031

VXi 

Envoy™ UC 3010/3031

Funkce a vlastnosti: 

�
Širokopásmový zvuk (wideband audio)�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

On-line ovládání hlasitosti, ztišení mikrofonu, příjem a �
ukončení hovoru

Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta pro jedno nebo obě uši�
Záruka 24 měsíců�

Náhlavní souprava USB
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VXi 

Reveal Pro™ Office

Funkce a vlastnosti: 

�

�

Bluetooth 4.0, Profily  HFP, 1.6, HSP 1.2, A2DP�

Dosah až 100 metrů�

NFC �

Výdrž až 7 hodin / 150 hodin stand-by�

Micro-USB port pro nabíjení�

Frekvenční rozsah sluchátka 20 Hz ÷ 20 kHz�

Dual MEMS mikrofon�

�

Potlačení okolního hluku až 83÷90%�

Frekvenční rozsah mikrofonu 100 Hz ÷ 10 kHz�

Hmotnost 547g (system) / 100 g (pouze headset)�

Záruka 24 měsíců�

Bezdrátová náhlavní souprava pro stolní a mobilní telefony
3 možnosti používání - přes hlavu, za ucho, za krk

TMHD Voice
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VXi 
®BlueParrott   Reveal™

Funkce a vlastnosti: 

Bezdrátová náhlavní souprava pro mobilní telefony�
Bluetooth 4.0, Profily  HFP, 1.6, HSP 1.2, A2DP�
Dosah až 20 metrů�
NFC �
Výdrž až 7 hodin / 150 hodin stand-by�
Micro-USB port pro nabíjení�
Frekvenční rozsah sluchátka 20 Hz ÷ 20 kHz�
Široko-pásmový zvuk (wideband audio)�
Dual MEMS mikrofon�
Potlačení okolního hluku až 91% (83% při zasunutém �
mikrofonu, 91% při vysunutém)
Frekvenční rozsah mikrofonu 100 Hz ÷ 10 kHz�
Hmotnost 100 g�
Ovládání na náhlavní soupravě umožňuje nastavovat �
hlasitost, vypnutí/zapnutí, přijmutí hovoru, ukončení 
Hlasová oznámení�



VXi 
®BlueParrott  B250-XTS

Funkce a vlastnosti: 

®(Bluetooth ) náhlavní �
telefony, vhodná  pro hlučné prostředí
Bluetooth 2.1 + EDR (Profily HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP)�
Multipoint�
Dosah až 25 metrů�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC) - až 95%�
Technologie Xtreme Noise Suppression™�
Široko-pásmový zvuk (wideband audio) �
Ovládání na náhlavní soupravě umožňuje nastavovat �
hlasitost, vypnutí/zapnutí, přijmutí hovoru, ukončení 
hovoru, funkce párování a ztišení mikrofonu
128-bit digitální šifrování�
Výdrž cca 20 hodin hovoru   �
Záruka 12 měsíců�

Bezdrátová souprava pro mobilni 

VXi 
®BlueParrott  B350-XT+

Funkce a vlastnosti: 

Bezdrátová (Bluetooth®) náhlavní souprava pro mobilni �
telefony, vhodná pro hlučné prostředí
Bluetooth 4.0  (Profily HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP)�
NFC�
Multipoint�
Dosah až 25 metrů�
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC) - až 96%�
Technologie Xtreme Noise Suppression™�
Široko-pásmový zvuk (wideband audio) �
Ovládání na náhlavní soupravě umožňuje nastavovat �
hlasitost, vypnutí/zapnutí, přijmutí hovoru, ukončení 
hovoru, funkce párování a ztišení mikrofonu, konfigu-
rovatelné tlačítko Parrott Button™
128-bit digitální šifrování�
Výdrž cca 24 hodin hovoru,  500 hodin v úsp. režimu�
Záruka 12 měsíců�
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VXi 
®BlueParrott  S450-XT

Funkce a vlastnosti: 

Bezdrátová (Bluetooth®) náhlavní souprava pro mobilni �
telefony, vhodná pro hlučné prostředí
Bluetooth 4.0  (Profily HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP)�
NFC, Multipoint�

Qualcomm® aptX technology �

Dosah až 25 metrů�

Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC), �

Technologie Xtreme Noise Suppression™�
Široko-pásmový zvuk (wideband audio) �
Ovládání na náhlavní soupravě umožňuje nastavovat �
hlasitost, vypnutí/zapnutí, přijmutí hovoru, ukončení 
hovoru, funkce párování a ztišení mikrofonu, konfigu-
rovatelné tlačítko Parrott Button™
128-bit digitální šifrování�
Výdrž cca 24+ hodin hovoru,  500 hodin v úsp. režimu�
Záruka 12 měsíců�

Funkce a vlastnosti:

Odolná, konvertibilní náhlavní souprava �
Mikrofon s funkcí potlačení okolního hluku (NC)�
Odolné komponenty a nárazuvzdorné plasty �
Ohebné raménko mikrofonu zůstává v nastavené poloze a �
přispívá tak ke konzistentní kvalitě a úrovni hlasu

Speciální oválný tvar sluchátka�
Nastavitelná spona přes hlavu neklouže po hlavě a zajišťuje �
spolehlivé a pohodlné nasazení náhlavní soupravy

Možnost umístění mikrofonu na levé nebo pravé straně�
Varianta nasazení přes hlavu, nebo za ucho�
Zakončení QD konektorem pro možnost připojení k různým �
zařízením (prostřednictvím připojovacího kabelu)

Záruka 12 měsíců�

VXi VR-12
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VXI X50 / X100 / X200 USB adaptéry

Adaptér pro připojení náhlavní 
soupravy do USB portu osobního 
počítače
Echo cancelation, inline ovládání, DSP 
(pouze X200) 

Sound Card kabel

Kabel pro připojení náhlavní soupravy 
do  portu zvukové karty (2 x 3,5mm 
jack)

VXI připojovací kabely

Propojovací kabely mezi náhlavní 
soupravou a telefonním přístrojem.
- Různé typy konektorů a zapojení dle 
specifikace telefonního přístroje
- Prodlužovací kabely
- ”Y” kabely

Nejste-li si jisti, kompatibilitu při-
pojovacího kabelu s telefonem 
konzultujte prosím před nákupem.

VXi příslušenství

Návleky na sluchátka / mikrofon

Náhradní pěnové / koženkové 
návleky na sluchátka / mikrofon.

VXI Omnicord 

Adaptér pro připojení náhlavních 
souprav VXI k různým telefonním 
přístrojům
Přepínače kompatibility umožnující 
nastavení správné polarity výstupu

VXI Console

Adaptér pro připojení náhlavní 
soupravy pro telefonní přístroje s 
PJ327 připojením
Regulace hlasitosti sluchátka a 
citlivosti mikrofonu

KABELY PRO PŘÍMÉ
PŘIPOJENÍ

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA

Podporuje 
Váš telefonní přístroj 

přímé připojení headsetu? 
Na telefonu by měl být volný

konektor RJ-9 nebo Jack
označený symbolem

např. 
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Ukázky vybraných typů 
konektorů

RJ

Jack

Schéma zobrazuje možnosti připojení náhlavních souprav VXI 
řady Passport / Tria / UC ProSet / CC Pro (modely s QD 
konektorem) k stolním telefonům.

Jak připojit

náhlavní soupravy VXI

1 23 45 67 81313 1415 1617

UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR
(ZESILOVAČ)
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Schéma připojení 
headsetu přes zesilovač
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lKompatibilita s náhlavními soupravami a zesilovači GN Netcom a 

Plantronics

lObsahují “noice canceling” mikrofony, potlačující až 95% okolního 

hluku *)

lVynikající pro hlučná prostředí 

lŠirokopásmový zvuk (wideband audio)*)

lVhodné pro SKYPE, MS Lync, VoIP a aplikace využívající 

rozpoznávání hlasu (speech recognition) 

lOptimalizovány pro sjednocenou komunikaci *)

lMožnost bezplatného vyzkoušení *) 

*)u vybraných modelů

Proč si vybrat 
náhlavní soupravy VXI?

PROHELP SERVICES, s.r.o.
Roztylské nám. 602/13

141 00 Praha 4
tel: (+420) 272 088 311

www.nahlavnisoupravy.cz

Změny parametrů a informací k produktům vyhrazeny. Údaje jsou 
pouze informativní. 
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Plantronics je registrovaná obchodní značka Plantronics, Inc. 
GN Netcom je registrovaná obchodní značka GN Netcom, Inc. 
Všechny ostatní názvy produktů či služeb zde uvedené jsou obchodní 
značky či registrované obchodní značky jejich oprávněných majitelů.

www.nahlavnisoupravy.cz/VXI-Corporation
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