Keuzehulp headsetoplossingen bij populaire IP-toestellen
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In onderstaand overzicht vindt u onze suggesties voor bedrade en draadloze headsets voor gebruik bij de Yealink bureautoestellen.
De headsets kunnen ook bij andere merken / typen telefoontoestellen worden gebruikt; met de fabrikant-compatibiliteitslinks onder de tabel vindt u welke
kabels/accessoires u daarvoor nodig heeft.
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http://www.jabra.nl/headsets-and-speakerphones/compatibilityguide
https://www.plantro.net/nl/VERENIGBAARHEID.html
http://nl-nl.sennheiser.com/telephone-headset-compatibility
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Headset keuzehulp:
1. Waarop wilt u de headset gebruiken?
In de tabel op pagina 1 wordt uitgegaan van het gebruik van headset bij de Yealink bureautoestellen.
De draadloze Bluetooth headsets zijn geschikt voor gebruik bij DECT draadloze handsets.
Wellicht zoekt u een headset-oplossing die (ook) geschikt is voor bv. Skype (PC) en/of smartphone (onderweg of op kantoor)?
USB headsets sluit u direct aan op de PC. Tip: met de Plantronics MDA200 kunt u de USB-headset ook aansluiten op uw vaste telefoon.
2. Zoekt u een bedrade of draadloze headset?
Een bedrade headset eindigt in een Quick Disconnect (QD) aansluiting waarop u een kabel kunt aansluiten naar het juiste type toestel.
Let op: elke fabrikant heeft zijn eigen verloopkabels, onderling uitwisselen werkt niet.
Draadloze headsets voor bureautoestellen zijn allemaal DECT draadloos: het bereik hiervan is veel groter dan bluetooth.
Bluetooth headsets zijn geschikt als u het telefoontoestel bij u draagt (bv. Gigaset handset of mobiele telefoon).
3. Zoekt u naar een headset met één of twee oren?
Omgevingsgeluid leidt af: daarom is een headset met twee oren plezierig om u beter op het telefoongesprek te kunnen concentreren.
In hectische omgevingen, callcenter-ruimtes, etc. zal een headset met twee oren zorgen dat u zich beter kunt concentreren
4. Welke prijsklasse / budget?
Een draadloze headset heeft een hogere prijs dan een bedrade headset.
Een headset die meer koppelingsmogelijkheden heeft (vaste telefoon, computer, mobiel) heeft een hogere prijs dan één zonder deze
mogelijkheden. Prijsverschillen zitten ook in de gebruikte materialen (duurzaamheid, looks, comfort) en in zaken als vervangbaarheid
van bv. de batterij, oortjes, etc. Onze ervaring is dat een goede kwaliteit headset van grote meerwaarde kan zijn voor het dagelijkse
werk-comfort en daarmee de prestaties.
De high-end headsets hebben een prijs, maar gaan jaren mee. Zo bezien is een goede headset haar investering zeker dan waard.
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