
Nr kat. Model Zdjęcie

Cena Netto          

END User 

(PLN) 

Seria EXCELLENT 

EXCELLENT 

3800

EXCELLENT 3800                                                                                                                                                                

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 2 lata                                                                    

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

187   

EXCELLENT 

3800D

EXCELLENT 3800D 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na dwoje uszu

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 2 lata                                                      

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

234   

EXCELLENT 

8009

EXCELLENT 8009B 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                               

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 2 lata                                                                    

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

289   
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EXCELLENT 

8009D

EXCELLENT 8009BD 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                                       

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ słuchawka na dwoje uszu

▪ skóropodobne gąbki                                                                               

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ szerokopasmowy dźwięk

▪ zakończenie szybkozłączką (QD – Quick Disconnect)

▪ Gwarancja 2 lata                                                                     

Słuchawki zakończone szybkozłączką wymagają kabla 

przyłączeniowego

345   

Seria EXCELLENT USB

EXCELLENT 

8005U

EXCELLENT 8005U

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                

▪ szerokopasmowy dźwięk system DSP                                                                 

▪ profesjonalny zestaw słuchawkowy zunifikowanej komunikacji, 

specjalnie zaprojektowany do platform UC

▪ plug and play, połączenie z PC

▪ kompatybilne z systemami Mac / Windows

▪ kompatybilne ze Skype, Skype dla Firm, Microsoft® Lync oraz 

innymi                                                                     

zunifikowanymi systemami komunikacji.

▪ najlepszy wybór do komunikacji VoIP   

▪ dzięki cyfrowej technologii przetwarzania sygnału (DSP), cyfrowo 

optymalizuje twój głos i muzykę oraz tłumi echa

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ sterowania głośności +/-, Mute, LED, ponowne wybieranie                                                      

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ Gwarancja 2 lata                                                                                                

Słuchawki zakończone wtykiem USB

319   

EXCELLENT 

8005UD

EXCELLENT 8005UD 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                     

▪ szerokopasmowy dźwięk system DSP                                                         

▪ profesjonalny zestaw słuchawkowy zunifikowanej komunikacji, 

specjalnie zaprojektowany do platform UC

▪ plug and play, połączenie z PC

▪ kompatybilne z systemami Mac / Windows

▪ kompatybilne ze Skype, Skype dla Firm, Microsoft® Lync oraz 

innymi                                                                     

zunifikowanymi systemami komunikacji.

▪ najlepszy wybór do komunikacji VoIP   

▪ dzięki cyfrowej technologii przetwarzania sygnału (DSP), cyfrowo 

optymalizuje twój głos i muzykę oraz tłumi echa

▪ słuchawka na jedno ucho

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ sterowania głośności +/-, Mute, LED, ponowne wybieranie                                                      

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ 180° obrotowe połączenie głośników i opaski

▪ Gwarancja 2 lata                                                                                               

Słuchawki zakończone wtykiem USB

353   

EXCELLENT 

8006UD

EXCELLENT 8006UD 

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                                     

▪ szerokopasmowy dźwięk system DSP                                                         

▪ profesjonalny zestaw słuchawkowy zunifikowanej komunikacji, 

specjalnie zaprojektowany do platform UC

▪ plug and play, połączenie z PC

▪ kompatybilne z systemami Mac / Windows

▪ kompatybilne ze Skype, Skype dla Firm, Microsoft® Lync oraz 

innymi zunifikowanymi systemami komunikacji.

▪ najlepszy wybór do komunikacji VoIP   

▪ dzięki cyfrowej technologii przetwarzania sygnału (DSP), cyfrowo 

optymalizuje twój głos i muzykę oraz tłumi echa

▪ słuchawka na dwoje uszu

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ sterowania głośności +/-, Mute, LED, ponowne wybieranie                                                      

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ Gwarancja 2 lata                                                                                               

Słuchawki zakończone wtykiem USB
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Seria PERFECT

PERFECT 

BT800

PERFECT BT800                                                                                                                                                                                                     

▪ mikrofon dynamiczny z redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ Podłączenie: łączność Bluetooth® CSR-V5.0                                      

▪ Zasięg łączności bezprzewodowej: do 30 m                                     

▪ Multipoint symultaniczny

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ szerokopasmowy krystalicznny dźwięk voice DSP

▪ czas czuwania: do 250 godz.

▪ czas pracy: do 12 godz.

▪ stylowa stacja dokująca                                                                                                               

▪ Gwarancja 2 lata                                                                                                                 

441   

PERFECT 

BT800D

PERFECT BT800D                                                                                                                                                                                                   

▪ mikrofon dynamiczny z  redukcją szumów z otoczenia                               

▪ podłączenie: komputer, telefon stacjonarny, GSM, tablet

▪ Podłączenie: łączność Bluetooth® CSR-V5.0                                      

▪ Zasięg łączności bezprzewodowej: do 30 m                                          

▪ Multipoint symultaniczny

▪ skóropodobne gąbki                                                                              

▪ regulowany pałąk nagłowny                                                                    

▪ niezmiernie lekka konstrukcja

▪ 330° obrotowe ramię mikrofonu

▪ szerokopasmowy krystalicznny dźwięk voice DSP

▪ czas czuwania: do 250 godz.

▪ czas pracy: do 12 godz.

▪ stylowa stacja dokująca                                                                                                                 

▪ Gwarancja 2 lata                                                                                                             

473   

PERFECT 

BT900

PERFECT BT900                                                                                                                                                                                                     

▪ Podłączenie: łączność Bluetooth® CSR-V5.0 

▪ Jednoczesne połączenia Bluetooth: 2 (np. 2x telefon komórkowy 

lub GSM-tel. stacjonarny)

▪ Zasięg łączności bezprzewodowej: do 30 m z urządzeniami w 

standardzie Bluetooth 4.0 + 

▪ Wbudowana dioda zajętości

▪ Czas pracy: 20 godzin

▪ Czas czuwania: 200 godzin                                                               

▪ Konstrukcja na dwoje uszu

▪ Czas do pełnego naładowania akumulatora: 2 godziny

▪ Jakość dźwięku HD -klarowny krystaliczny dzwięk voice DSP

▪ Mikrofon z redukcją hałasu z otoczenia oraz przyciskiem MUTE 

▪ Regulowany wysięgnik mikrofonu ułatwia precyzyjne ustawienie 

mikrofonu względem ust

▪ Komunikaty głosowe informujące o stanie zestawu 

słuchawkowego w języku angielskim

▪ Komfortowe poduszki słuchawek z syntetycznej skóry oraz  

wygodna skórzana obudowa pałąka                                                           

▪ stylowa stacja dokująca z magnetycznym gniazdem                                                     

▪ Waga: 70 g.

▪ Gwarancja: 2 lata                                                                                                            

480   

PERFECT 

BT900D

PERFECT BT900D                                                                                                                                                                                       

▪ Podłączenie: łączność Bluetooth® CSR-V5.0

▪ Jednoczesne połączenia Bluetooth: 2 (np. 2x telefon komórkowy 

lub GSM-tel. stacjonarny)

▪ Zasięg łączności bezprzewodowej: do 30 m z urządzeniami w 

standardzie Bluetooth 4.0 + 

▪ Wbudowana dioda zajętości

▪ Czas pracy: 20 godzin

▪ Czas czuwania: 200 godzin

▪ Czas do pełnego naładowania akumulatora: 2 godziny

▪ Konstrukcja na dwoje uszu

▪ Jakość dźwięku HD -klarowny krystaliczny dzwięk voice DSP

▪ Mikrofon z redukcją hałasu z otoczenia oraz przyciskiem MUTE 

▪ Regulowany wysięgnik mikrofonu ułatwia precyzyjne ustawienie 

mikrofonu względem ust

▪ Komunikaty głosowe informujące o stanie zestawu 

słuchawkowego w języku angielskim

▪ Komfortowe poduszki słuchawek z syntetycznej skóry oraz 

wygodna skórzana obudowa pałąka                                                                              

▪ stylowa stacja dokująca z magnetycznym gniazdem                                                       

▪ Waga: 95 g.

▪ Gwarancja: 2 lata                                                                                                            
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Aparaty telefoniczne OFFICE

Telefon            

KR-TC8402

Telefon KR-TC8402

▪ wyświetlacz 3 liniowy LCD prezentujący nazwę i numer 

dzwoniącego Caller ID

▪ ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD

▪ wybór języka

▪ 10 komórek pamięci jednoprzyciskowej 

▪ 10 komórek pamięci dwuprzyciskowej

▪ REDIAL, Flash, Pause, Mute

▪ informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF

▪ ustawienie czasu sygnału Flash

▪ regulowany poziom głośności

▪ wybór głośności dzwonienia

▪ tryb głośnomówiący HIGH QUALITY, który nie wymaga 

dodatkowego źródła zasilania

▪ wskaźnik nowego połączenia

▪ powtarzanie ostatnich 25 wybieranych numerów

▪ zapamiętywanie do 80 informacji o połączeniach Caller ID 

przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, daty czasu

▪ książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów

▪ funkcja oddzwaniania (Call Back)

▪ kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy

▪ zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)

▪ funkcja oczekującej wiadomości głosowej

▪ współpraca ze wszystkimi centralami                                                               

▪ Gwarancja: 12 miesięcy

105   

Telefon            

KR-TC7302

Telefon KR-TC7302

▪ REDIAL - powtarzanie ostatniego numeru

▪ ustawienie czasu sygnału Flash

▪ regulowany poziom głośności w słuchawce

▪ wybór głośności dzwonienia

▪ wskaźnik przychodzącego połączenia

▪ współpraca ze wszystkimi centralami                                                               

▪ Gwarancja: 12 miesięcy

67     

Telefon            

KR-TC7302H

Telefon KR-TC7302H

▪ wersja hotelowa - spersonalizowana na indywidualne 

wymagania Hotelu                                                                                      

▪ opis numerów usług hotelowych                                                                

▪ REDIAL - powtarzanie ostatniego numeru

▪ ustawienie czasu sygnału Flash

▪ regulowany poziom głośności w słuchawce

▪ wybór głośności dzwonienia

▪ wskaźnik przychodzącego połączenia

▪ współpraca ze wszystkimi centralami                                                               

▪ Gwarancja: 12 miesięcy

75     
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Aparaty telefoniczne VINTAGE

CLASSIC

Classic to jeden z najpopularniejszych telefonów jakie 

kiedykolwiek zaprojektowano. Przenosi nas w lata 50-te XX wieku.    

▪ Autentyczny dzwonek “ bell ring”

▪ Ton dotykowy, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪ Kolor: czarny, czerwony, kość słoniowa

209   

CLASSIC 

WALL

Classic Wall versja wisząca to jeden z najpopularniejszych 

telefonów jakie kiedykolwiek zaprojektowano. Przenosi nas w lata 

50-te XX wieku.            

▪ Autentyczny dzwonek “ bell ring”

▪ Ton dotykowy, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪ Kolor: czarny, czerwony, kość słoniowa

228   

CARRINGTON

CARRINGTON to elegancki klasyczny aczkolwiek współczesny 

telefon analogowy. Ten telefon swoim designem nawiazuje do lat 

20 ówczesnego wieku. To idealne połączenie klasyki z nowoczesną 

technologia.          

▪  Autentyczny dzwonek “ bell ring”

▪  Ton dotykowy, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪  Wysuwana taca na notatki

▪  Kolor: czarny

239   

DUKE

DUKE telefon z początku lat 30 XX wieku. 

To stylowy dodatek do każdej przestrzeni życiowej.                

▪  Autentyczny dzwonek “ Bell ring ”

▪  Zdobienia na tarczy numerowej

▪  Ton dotykowy, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪  Powtarzanie ostatniego numeru “ Redial”

▪  Wysuwana taca na notatki

▪  Tradycyjny sznur skretny                                                 

319   

OPAL

OPAL to elegancki, stylowy projekty wyposażony w nowoczesne 

technologie.                 

▪  Autentyczny dzwonek “ bell ring”

▪  Ton dotykowy, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪  Kolor: kość słoniowa  

299   

PEARL

PEARL telefon o niepowtarzalnym designie.

Idealnie nadający się do klasycznych pomieszczeń.

Jego kształt ucieszy każdego konesera dobrego smaku.              

▪  Autentyczny dzwonek “ bell ring”

▪  Ton dotykowy, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪  Kolor: kość słoniowa

239   

DUCHESS

DUCHESS aparat w królewskim klasycznym kształcie i designe. 

Pięknie zaprojektowany z solidnym mosieżnym wykończeniem i 

tradycyjnym, kręconym sznurem słuchawkowym.               

▪  Autentyczny dzwonek “Bell ring”, powtarzanie numeru Redial

▪  Wybieranie tonowe, Włącznik / wyłącznik dzwonka

▪  Zdobienia na tarczy numerowej

▪  Sztukateria na obudowie

▪  Wykonczenie z litego mosiadzu

▪  Tradycyjny sznur skretny z tkaniny                                                  

329   



Akcesoria

PERFECT 

BTV4.0

PERFECT BTV4.0                                                                                                                                                                                       

▪ Adapter komputerowy Bluetooth v4.0                                             

▪ Połączenie słuchawek bezprzewodowych serii PERFECT z 

dowolnym urządzeniem wykorzystującym technologię Bluetooth 

(telefon, tablet, komputer itp.).                                                                      

▪ Kompatybilny wstecz z Bluetooth 3.0 + HS, 2.1 + EDR, 2.0; 

Kompatybilny z USB 2.0 i 1.1,                                                                            

▪ Obsługuje profile: Networking, Dial-up, Fax, Lan Access,                                                

▪ Zasięg do 50m, Prędkość transmisji danych do 3Mbps,                                                                                  

▪ Sprzęt typu Plug&Play (nie wymaga sterowników),                                                                                  

▪ Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 2000/ 

XP/Vista/7/10.

35     

CHARGER USB

Ładowarka USB                                                                                                                                                                                     

▪ Prąd wyjściowy 2A                                                                         

▪ Napięcie wyjściowe 5V                                                                      

▪ Napięcie zasilające 100V - 240V

25     

BUSY LIGHT

Adapter BUSY LIGHT

▪ wizualna i głosowa identyfikacja połączeń                                    

▪ idealne rozwiązanie do żytku w Call center i w domu                              

▪ status: stan wizualny (6 kolorów), oraz wybór 15 dzwonków

255   

CABSYS1

Kabel SYSCable 

▪ wejście na Jack 3,5mm x 2

Kabel łączący słuchawkę z:

▪ karty dźwiękowe/modemy VOICE

▪ aparaty systemowe Slican itp.

52     

CABRJ2

   Kabel CABRJ2

   ▪ wejście na RJ9, skrętny, płaski, zasięg 3 metry

   Współpracuje z aparatami: Alcatel, Gigaset, Grandstream,                                                                                                                                                    

Yealink, Slican CTS220,330 VPS-802,804 itp.                                                                              

49     

CABRJ22

   Kabel CABRJ22

   ▪ wejście na RJ9, skrętny, płaski, zasięg 3 metry

   Współpracuje z aparatami: Panasonic, Platan, Slican VPS-

840,803

49     

CABRJ4

   Kabel CABRJ4

   ▪ wejście na RJ9, skrętny, płaski, zasięg 3 metry

   Regulacja głośności i wyciszenie mikrofonu MUTE w aparatach IP

89     

CABGSMPC7

Kabel CABGSMPC7

▪ wejście Jack 3,5mm

Kabel umożliwiający przyłączenie słuchawki z Smartphon, Tablet

49     

CABALC12

Kabel CABALC12

▪ wejście Jack 3,5mm ( 3 PIN)

Współpracuje z telefonami Alcatel IP Phone 4028, 4029, 4038, 

4039, 4068.

49     

CABDECT11

Kabel CABDECT11

▪ wejście Jack 2,5mm

Kabel łączący słuchawkę z telefonem stacjonarnym lub DECT 

np. Panasonic, Gigaset, Siemens, Cisco itp.

49     
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CABUSB1

Kabel CABUSB1

▪ wejście USB 2.0

Kabel umożliwiający przyłączenie słuchawki z PC zintegrowane 

przyciski regulacji głośności oraz wyciszenia na kablu, długość 

1.7m. idealny wybór do Microsoft Lync, Skype for Business oraz 

softphone
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CABUSB6

Kabel CABUSB6

▪ wejście USB 2.0

Kabel USB do komunikacji ze wskaźnikami stanu i zewnętrznym 

dzwonkiem

• Plug and play, łączenie z komputerem PC i kompatybilność z 

systemami Mac / Windows

• Najlepszy wybór zarówno do komunikacji VoIP, jak i słuchania 

muzyki

• Dzięki technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) 

cyfrowo optymalizuje twój głos i muzykę oraz tłumi echo

• Zoptymalizowany dla Microsoft Teams, Skype for Business, Lync 

i Skype z funkcją odbierania / kończenia połączeń

przycisk dzwonienia

• Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi platformami UC

158   

CABTRA5

Kabel CABTRA5

Kabel treningowy Kabel Y 

Umożliwia podłaczenie dwóch zestawów słuchawkowych

Do celów szkoleniowych i monitorowania

Długość przewodu: 20 cm + 20 cm + 40 cm
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LORT4

Gąbki skóropodobne LEATHERETTE -                                                

do modeli słuchawek:                                                          

SUPREME 3008, SUPREME 3008D                                                            

EXCELLENT 3800, EXCELLENT 3800D
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LORT5

Gąbki skóropodobne LEATHERETTE -                                             

do modeli słuchawek:                                                         

EXCELLENT 8005U, EXCELLENT 8005UD                                                            

EXCELLENT 8009B, EXCELLENT 8009BD
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LORT6

Gąbki skóropodobne LEATHERETTE -                                             

do modeli słuchawek:                                                         

PERFECT BT900, PERFECT BT900D
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Dystrybutor:
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