
O SD Offi ce é um fone de ouvido DECT sem fi o, de um lado 
só da melhor qualidade, e  com uma estação base. 
Para profi ssionais de negócios que prezam pela qualidade 
e que exigem desempenho excepcional e superior. 
projetado para uso ao longo do dia, o fone de ouvido 
SD Offi ce se conecta tanto a um telefone fi xo como a um 
computador/Softphone para proporcionar consistência 
na qualidade em todo o escritório.

Estão disponíveis variações do fone de ouvido, otimizado 
para UC e certifi cado para Skype for Business.

Consulte detalhes e dados de produtos na página a seguir.

SD Offi ce
SD Offi ce / SD Offi ce ML

Quando o negócio demanda o 
melhor desempenho

BOLETIM INFORMATIVO

VANTAGENS E RECURSOS 

 – Experiência natural de audição
Com o Sennheiser Voice Clarity 

 – Perfeita clareza na fala
Microfone com cancelamento de ruído

 – Dupla conectividade
Conecta-se tanto a um telefone fi xo com a um computador/
Softphone

 – Clareza e defi nição do som
Processamento de sinal digital para cancelamento de eco e 
equalização de áudio

 – Aspecto e desempenho especiais
Design icônico combinado à funcionalidade

 – Ampla opção de estilos de uso
Escolha entre um suporte para cabeça, gancho de orelha ou 
suporte para pescoço*

 – Conforto o dia todo
Design leve de fone de ouvido

 – Interface do usuário intuitiva
Atender/encerrar**, ativar mudo do microfone e volume +/-

 – Tempo de conversa ao longo de todo o dia de trabalho
8 horas de banda larga e 12 horas de banda estreita

 – Carregamento inteligente e rápido
Abastece 50% da bateria em apenas 20 minutos

 – Sem interferência de redes de Wi-Fi
A faixa de frequência protegida segundo a DECT
permite um maior número de usuários de fones de ouvido

 – Conversas seguras
Efi ciência na criptografi a

 – Sem-fi o de longo alcance
Até cerca de 180 m (590 pés) com linha de visão e cerca de 
55 m (180 pés) num ambiente típico de trabalho

 – Espaço de trabalho compartilhado
Emparelhamento rápido e seguro – é só encaixar na estação base

 – Audioconferências
Confi guração fácil e intuitiva para até quatro fones de ouvido 
na mesma estação base

 – Confi guração simplifi cada do produto
Com chaves DIP

 – Proteção contra choques acústicos
A tecnologia ActiveGard® protege os usuários contra lesões 
acústicas causadas por microfonia na linha.

Consulte mais em www.sennheiser.com/sd

  * Suporte para o pescoço disponível como acessório
**  para atender/encerrar ligações é necessário um cabo EHS para telefone fi xo 

e software Sennheiser para determinados Softphones
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SD Office
SD Office / SD Office ML

Dados do produto

Dados gerais

Descrição do produto Fone de ouvido sem-fio DECT, de um lado só, com estação base. Conecta-se tanto a um telefone fixo como 
a um computador/Softphone.  
Variantes disponíveis como otimizados para UC e certificados para Skype for Business.

Estilo de uso Suporte para cabeça - de um lado só e gancho de orelha. Suporte para pescoço 
disponível como acessório.

Peso do suporte para cabeça Versão gancho de orelha: Cerca de 24 g (0,86 onça)
Versão suporte para a cabeça: Cerca de 50 g (1,76 onça)

Tamanho da almofada de fone de 
ouvido 

ø 5 cm (aprox.) (1,96 pol.)

Personalização Sim, com placa de identificação no fone de ouvido

Áudio

Sennheiser Voice Clarity Para que seus ouvidos experimentem um som definido e natural

Microfone Microfone com cancelamento de ruído para uma melhor transmissão da fala

Faixa de frequência do microfone 150 – 6.800 Hz (banda larga) 
300 – 3.500 Hz (banda estreita)

Ativação do mudo do microfone Sim

Tipo alto-falante Alto-falante de Ímã de neodímio de alta qualidade para uma incrível qualidade de áudio

Resposta de frequência  
do alto-falante

150 – 6.800 Hz (banda larga) 
300 – 3.500 Hz (banda estreita)

Dados técnicos

DECT para os EUA DECT 6.0 (1,920 – 1,930 MHz) 

DECT para o Brasil 1,910 – 1,920 MHz

Compatível com GAP Sim (fone de ouvido)

Faixa de temperatura Operacional: +5 a +45 ⁰C (+41 a +113 ⁰F) 
Armazenamento: -20 a +70 ⁰C (-4 a +158 ⁰F)

Bateria (polímero de lítio) Trocável em funcionamento (consulte o manual do usuário)

Alcance Linha de visão: Cerca de 180 m (590 pés) 
Prédio típico de escritórios: Cerca de 55 m (180 pés)

Ajuste automático de força Sim (distância entre fone de ouvido e base)

Tempo de conversa Até 8 horas (banda larga)
Até 12 horas (banda estreita)

Tempo em espera Até 100 horas

Desligamento automático do fone  
de ouvido quando fora da faixa

Sim, após 30 minutos

Tempo de carregamento 0 – 50%: 20 minutos
0 – 100%: 1 hora

Garantia 2 anos
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SD Office
SD Office / SD Office ML

Proteção auditiva

ActiveGard® Technology Protege os usuários contra lesões acústicas causadas por microfonia na linha

Limitações EU/AUS Ativado por chave DIP

Conteúdo da entrega

O que há na caixa – Fone de ouvido (com placa de identificação para gancho de orelha e suporte longo) 
– Estação base 
– Cabo USB 
– Cabo de alimentação 
– Cabo de áudio para telefone 
– Suporte para cabeça (desmontável) 
–  Um adaptador de gancho de orelha com gancho de orelha pré-montado com capa em couro sintético e 

auriculares tamanho P
– Auriculares extras de tamanhos M e G 
– Suporte da placa de identificação do headband e instruções da placa de identificação 
– Guia rápido impresso 
– Guia de segurança impresso

Software

Requisitos de firmware Para versões mais novas, utilize o Sennheiser Updater: www.sennheiser.com/software

Software de controle de chamada 
Softphone

Para software de computador que permite controle de chamadas, confira: www.sennheiser.com/software

Compatível com UC Sim. Para mais informações vá até: www.sennheiser.com/headsetcompatibility

Gerenciamento de ativos em 
nuvem

HeadSetup™ Pro Manager Administre, atualize e configure seus dispositivos de áudio Sennheiser a partir de um único local: 
www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager

Para informações sobre acessórios e sobressalentes, vá até: www.sennheiser.com/sd

Conecta-se a Nome do produto 
Nº do art.

Nº do 
pedido

Descrição Comunicações 
unificadas

Nº EAN Nº UPC

Telefone fixo, 
Computador/
Softphone

SD Office 
Art. Nº 506006 (EUA)

 
SD 10 - EUA

Fone de ouvido sem-fio 
DECT, de um lado só, 
estação base, suporte 
para cabeça e gancho 
de orelha

Otimizado para UC  
40 44155 08832 8

 
6 15104 24739 0

SD Office 
Art. Nº 506009 (EUA)
Art. Nº 507094 (BR)

 
SD 10 ML - EUA 
SD 10 ML - BR 

Fone de ouvido sem-fio 
DECT, de um lado só, 
estação base, suporte 
para cabeça e gancho 
de orelha

Certificado para 
Skype for Business

 
40 44155 08835 9 
40 44155 21383 6

 
6 15104 24746 8 
6 15104 27934 6

Dados do produto

Visão geral do produto
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