
United Headsets Max 40 stereo USB MS
UH-MAX40USBMS

• Superieure Noise Cancelling in de microfoon om  
achtergrond geluid te elimineren

• 315° draaibare en buigzame microfoonarm voor  
nauwkeurige positionering van de microfoon

• Ultralicht ontwerp en zachte, premium kunstlederen  
oorkussens, voor een verhoogd draagcomfort

• Kabellengte van 210cm met 3,5mm jack plug en  
USB-A aansluiting

• Werkt met: Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000,  
Mac OS X, bureautelefoon, tablet en mobiel

• Compatibel met MS Teams, Zoom en andere UC platformen
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United Headsets Max 75 + USB dongle
UH-MAX75

• Draadloze Bluetooth™ headset MS Teams en UC compatible 
• Noise Cancelling microfoon en DSP echo-onderdrukking
• Tot 24 uur gesprekstijd en tot 20 dagen standby-tijd
• Binnen 3 uur volledig opgeladen en opladen tijdens gebruik
• Eenvoudig beheer met oproep- en muziekbediening en 

mute op de headset
• Neodymium-luidsprekers leveren krachtiger en rijker geluid 

met kunstlederen oorkussens voor de hele dag comfort
• Beweeg vrij rond met een draadloos bereik tot 30 meter
• Plug & Play op PC met Bluetooth™-adapter of USB-kabel
• Laad de headset op en gebruik tegelijkertijd als USB headset
• Maak tegelijkertijd verbinding met 2 Bluetooth™-apparaten  

en onthoud maximaal 8 Bluetooth™-apparaten
• Automatisch geactiveerde gesproken status prompts

TELECOM SOLUTIONS
Headsets voor het (hybride) werken in contact centers en kantoren  

Professioneel, schaalbaar, efficiënt én aantrekkelijk geprijsd



Jabra QD spiraalkabel | GN-CABLECOILED
Deze spiraalkabel voor bureautelefoons met 
Jabra Quick Disconnect (QD) heeft een lengte 
van circa 2 meter.

U10P cable voor Poly | PL-U10P
Aansluitkabel voor Poly H-serie headsets met  
Quick Disconnect

Poly Aansluitkabel U10 (A4) | PL-26716-01
Spiraalkabel om H-Serie headsets met Quick 
Disconnect aan te sluiten op Poly versterker of 
telefoon met headsetpoort.

United Headsets USB call control - J | UH-USBJ
United Headsets USB-A kabel met call control 
en Jabra Quick Disconnect.

United Headsets USB - P | UH-USBP
United Headsets USB-A kabel naar Poly  
Quick Disconnect.

Oorkussen donut grijs | UH-EARFODOGRSU
Reserve oorkussen van grijs foam in ‘donut’ 
vorm, geschikt voor meerdere modellen. 
(1 stuks)

Grijs foam oorkussen | UH-EARFOGRSU
Vervang snel en gemakkelijk de versleten 
oorkussens van je Poly of Jabra headset.  
(1 stuks)
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United Headsets Max 20 Stereo voor Poly & Jabra
UH-MAX20SP | UH-MAX20SJ

• Goede pasvorm op de oorschelp van de foam oorkussens 
Noise Cancelling microfoon 

• Gemakkelijk en snel schakelen met de Quick Disconnect 
aansluiting voor Poly of Jabra

• Een flexibele en sterke microfoonarm
• Een lichte pasvorm en een laag gewicht 

United Headsets Max 30 Stereo voor Poly & Jabra
UH-MAX30SP | UH-MAX30SJ 

• Superieure Noise Cancelling in de microfoon om  
achtergrondgeluid te elimineren

• 300° draaibare en buigzame microfoonarm voor  
nauwkeurige positionering van de microfoon

• Eenvoudige implementatie op verschillende Jabra en  
Poly bureautelefoons en softphones via QD-kabel

• De UH Max 30 Stereo werkt samen met: bureautelefoon,   
PC en mobiel

United Headsets USB - J | UH-USB-J
United Headsets USB-A kabel met Jabra  
Quick Disconnect.


