
HEADSET
KATALÓGUS

2023



2022 hameco 1

TARTALOMJEGYZÉK
DECT fejbeszélők ........................................................................................................ 2
Bluetooth fejbeszélők ................................................................................................ 4
  ANC fejbeszélők ........................................................................................................ 5
  NC fejbeszélők ........................................................................................................... 6
  ENC fejbeszélők ......................................................................................................... 8
Call center fejbeszélők................................................................................................ 9
  USB fejbeszélők ....................................................................................................... 10
  QD fejbeszélők ......................................................................................................... 13
Tartozékok ................................................................................................................. 17

Nem találja, amit keres?
Nézzen körül weboldalunkon, a hameco.hu-n!



DECT
FEJBESZÉLŐK
A legnagyobb hatósugarú vezeték nélküli technológiával
készült fejbeszélő. Kiválóan alkalmas irodai használatra,
valamint raktárakban, üzemcsarnokokban, kereskedmi
egységekben, nagy légtérben mozgó felhasználók 
számára. A HS-9000 széria vezetékes telefonokhoz, 
a HS-9300-as számítógéphez is csatlakoztatható.
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Irodai és call center környezethez tervezett vezeték nélküli fejbeszélő.
Kifejlesztésénél azokra gondoltunk, akik munka közben folyamatos 
mozgásban vannak. Segítségével akkor is telefonálhatunk, ha közben 
egy iratot kell keresnünk vagy épp fénymásolnunk kell. Kristálytiszta 
hang, zajszűrés és hallásvédelem jellemzi. Viselete kényelmes, a fejpánt 
és a mikrofonszár állítható. Tartós anyagokból készült.

A HS-9000 asztali telefonokhoz, a HS-9300 PC-hez csatlakoztatható.

HS-9000D-D/M-D, HS-9300D-D/M-D

Mono

Duo

•   akár 300m hatósugár 

•   akár 8 óra beszélgetési idő

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   zajszűrős mikrofon

•   szellőző műbőr fülpárna

•   telefonhoz csatlakoztatható (HS-9000)

•   EHS kábel az elektronikus beemeléshez (HS-9000)

•   PC-hez csatlakoztatható (HS-9300)

•   hangszóró és mikrofon hangerőállítás 

DECT-NC



Gyorsan fejlődő vezeték nélküli technológiával készült 
fejbeszélő modellek. Modelltől függően 10 - 30m közötti 
hatósugár. Ideális home office és irodai feladatokhoz. 
Mobil teledonhoz, laptophoz, tablethez, BT adapteres 
asztali telefonhoz közvetlenül csatlakoztathatók. PC-hez 
BT dongle segítségével párosíthatók.

BLUETOOTH 
FEJBESZÉLŐK
ANC, ENC, NC technológiával
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Ez az otthoni és irodai/call center környezethez tervezett vezeték 
nélküli fejbeszélő nem csupán a kommunikáció közbeni mozgás sza-
badságát nyújtja, de a hagyományos call center bluetooth fejbeszélők-
től eltérően valódi HD zenei hangélményt ad. Kristály tiszta hang és 
hallásvédelem jellemzi. Újdonság az aktív háttérzaj szűrés (ANC), 
melynek révén a kültéri zajok akár 90%-át is kiszűri a fejbeszélő, így 
zajos környezetben is élvezetes a beszéd kommunikáció vagy a zene-
hallgatás. Viselete kényelmes, a fejpánt és a mikrofon szár állítható. 
Tartós anyagokból készült. A készülék állapotát LED-ek jelzik.

BT-ANC

Duo

HS-8705D-BT
•   akár 30m hatósugár

•   akár 10 óra beszélgetési idő

•   bluetooth V5.0

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   hangszóró aktív zajszűrés (ANC)

•   mikrofon zajszűrés

•   foglaltság jelzés

•   PC-hez is csatlakoztatható (HSBT100UC-vel)

•   egyidejűleg két eszközhöz csatlakoztatható

HS-BT100UC USB dongle és HS-8705-CH dokkoló 
opcionális tartozék
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Ez a bluetooth fejbeszélő valódi HD zenei hangélményt nyújt. Beépített 
bluetooth adapteres asztali telefonokhoz, mobil telefonokhoz, lap-
topokhoz, softphone alkalmazásokhoz kiválóan alkalmas. Kristálytisz-
ta hang, zajszűrés és hallásvédelem jellemzi. A fejpánt és a mikrofon 
szár állítható. Tartós anyagokból készült. A készülék állapotát LED-ek 
jelzik. A fejbeszélő multifunkciós gombjaival végezhető műveletek: 
hívásfelvétel és megszakítás, mikrofonnémítás, hangerőszabályzás. A 
bluetooth össze/szétkapcsolódást, a fejbeszélő ki/bekapcsolását, az 
akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét hang menü jelzi.

HS-8605D-BT

Duo

HS-BT100UC USB dongle és HS-8605-CH dokkoló 
opcionális tartozék

•   akár 10m hatósugár

•   akár 8 óra beszélgetési idő

•   bluetooth V4.2

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   mikrofon zajszűrés

•   foglaltság jelzés

•   PC-hez is csatlakoztatható (HSBT100UC-vel)

•   egyidejűleg két eszközhöz csatlakoztatható

•   hangszóró és mikrofon hangerőállítás

BT-NC
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Mono

Duo

•   akár 10m (HS-8500)/30m(HS8550) hatósugár

•   akár 21 óra beszélgetési idő

•   bluetooth V5.0

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   ENC zajszűrős mikrofon

•   szellőző műbőr fülpárna

•   PC-hez is csatlakoztatható (HSBT100UC-vel)

•   egyidejűleg két eszközhöz csatlakoztatható

•   hangszóró és mikrofon hangerőállítás

BT-NC

HS-BT100UC USB dongle opcionális tartozék

A HS-8500/8550 irodai, otthoni és call center környezethez tervezett
vezeték nélküli fejbeszélő. Kristály tiszta hang, hallásvédelem jellemzi.
Viselete kényelmes, a fejpánt és a mikrofonszár állítható. A készülék
állapotát LED-ek jelzik. A fejbeszélő multifunkciós gombjaival
végezhető műveletek: hívásfelvétel és megszakítás, mikrofonnémítás,
hangerőszabályzás. A bluetooth össze/szétkapcsolódást, a fejbeszélő
ki/bekapcsolását, az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét hang
menü jelzi. A HS-8550 változat bázisegysége hálózatról is tölthető, a
fejbeszélő pedig bázisegység nélkül, közvetlenül USB kábellel is tölthető.

HS-8500D-BT/M-BT, HS-8550D-BT/M-BT
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A HS-8020 élen jár a külső zajok csökkentésében. Az ENC technológia
alkalmazásával a környezeti zajokból lényegesen kevesebbet hall a hívott 
fél, mint a hagyományos NC technológiájú fejbeszélők esetében. Ez az 
irodai, otthoni és call center környezethez tervezett vezeték nélküli fe-
jbeszélő nem csupán a kommunikáció közbeni mozgás szabadságát nyú-
jtja, de a hagyományos call center fejbeszélőktől eltérő, igazi beszédés 
zenei hangélményt ad. Beépített bluetooth adapteres asztali telefonok-
hoz, mobil telefonokhoz, laptopokhoz, softphone alkalmazásokhoz alkal-
mas. A HS-BT50 adapterrel PC-hez is csatlakoztatható.

HS-8020D-BT/HS-8020M-BT

Mono

Duo

•   akár 30m hatósugár

•   akár 21 óra beszélgetési idő

•   bluetooth V5.0

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   ENC zajszűrős mikrofon

•   szellőző műbőr fülpárna

•   PC-hez is csatlakoztatható (HS-BT50-nel)

•   egyidejűleg két eszközhöz csatlakoztatható

•   hangszóró és mikrofon hangerőállítás

BT-ENC

HS-BT50 USB dongle és HS-CA USB átalakító 
opcionális tartozék



CALL CENTER 
FEJBESZÉLŐK
USB és QD csatlakozóval
A hameco QD és USB csatalakozós fejbeszélői ideálisak 
call center és irodai feladatok ellátására. Tartósak, 
kényelmesek, hallásvédelemmel vannak ellátva. A QD 
csatlakozós modellek toldó kábellel bármely asztali tele-
fonhoz csatlakoztathatók, az USB modellek többsége 
MS Teams kompatibilis.
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A HS-3800-as sorozat a hameco vezetékes fejbeszélő család legjobb hát-
térzaj szűrésű prémium MS Teams kompatibilis USB csatlakozós mod-
ellje. Viselete könnyű, kényelmes. Kristály tiszta hang és hallásvédelem 
jellemzi. Az AI funkció és dupla mikrofonos megoldásnak köszönhetően 
a zajszűrés akár 99%-os is lehet. A hallgató puha, kényelmes, könny-
en cserélhető műbőr védőpárnát kapott. A mikrofonszár és a fejpánt 
állítható. A fejbeszélő vezetéken található USB kontrollerrel vezérelhető 
a hívásfelvétel, hangerő és mikrofonnémítás.
Plug & Play eszköz, csatlakoztatás után azonnal használható.

HS-3800D-USB/HS-3800M-USB

Duo

Mono

•   USB csatlakozóval

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   kontroller a fejbeszélő vezetéken

•   hangerő szabályzás

•   mikrofon némítás

•   híváskezelés

•   zajszűrős mikrofon

•   műbőr, szivacs fülpárna

USB-ENC
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Ha a hangminőséget illetően nem hajlandó a kompromisszumokra és nem 
szeretné, hogy beszélgetés közben megzavarják, akkor ezt a fejbeszélőt 
Önnek terveztük. A HS-3500 az MS Teams kompatibilis USB fejbeszélők 
egy magasabb szintjét képviseli. A kristálytiszta hangzás, a prémium 
hangélmény, a kiváló mikrofon zajszűrés, a fokozott kényelmet biztosító, 
csak ennél a vezetékes modellnél elérhető szellőző műbőr fülpárnák 
természetesek. Ami a HS-3500-öt különlegessé teszi, az a beépített 
foglaltság jelzés. Mint minden USB modellnél, a Plug&Play technológia révén 
a beüzemelés egyszerű, a készülék csatlakoztatás után használatra kész.

HS-3500D-USB/HS-3500M-USB

Duo

Mono

•   USB csatlakozóval

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   kontroller a fejbeszélő vezetéken

•   fogaltság jelző

•   hangerő szabályzás

•   mikrofon némítás

•   híváskezelés

•   zajszűrős mikrofon

•   műbőr fülpárna

USB-NC
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A HS-2040 a hameco vezetékes fejbeszélő család legkeresettebb 
prémium USB (MS Teams kompatibilis) modellje. A belbecs stílusosan 
megtervezett külsővel is párosul. Viselete könnyű, kényelmes. 
Kristálytiszta hang, kiváló mikrofon zajszűrés és hallásvédelem jellemzi.
A hallgató puha, kényelmes, könnyen cserélhető műbőr védőpárnát 
kapott. A mikrofon szár és a fejpánt állítható. A fejbeszélő vezetéken 
található USB kontrollerrel vezérelhető a hívásfelvétel, hangerő és 
mikrofonnémítás. Plug & Play eszköz, csatlakoztatás után azonnal 
használható. Opcionálisan szivacs fülpárnával is használható.

HS-2040D-USB/HS-2040M-USB

Duo

Mono

•   USB csatlakozóval

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   kontroller a fejbeszélő vezetéken

•   hangerő szabályzás

•   mikrofon némítás

•   híváskezelés

•   zajszűrős mikrofon

•   műbőr fülpárna

•   opcionális szivacs fülpárna

USB-NC
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Belépő szintű USB-s modell. Kifejlesztések azokra gondoltunk, akik a le-
hető leggazdaságosabb megoldást keresik – minőségi kompromisszumok 
nélkül. Plug&Play eszköz, csatlakoztatás után azonnal használatra kész. 
Irodai és otthoni környezethez tervezett USB csatlakozós fejbeszélő. 
Laptopokhoz, softphone alkalmazásokhoz kiválóan alkalmas. A hallgató 
és mikrofon puha, kényelmes, könnyen cserélhető szivacs védőpárnát 
kapott. A fejbeszélő tartozéka egy műbőr fülpárna. A mikrofonszár 
és a fejpánt állítható. A fejbeszélő vezetéken található USB kontoller 
segítségével állítható a hangerő és némítható a mikrofon.

Duo

Mono

USB-NC

•   USB csatlakozóval

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   kontroller a fejbeszélő vezetéken

•   hangerő szabályzás

•   mikrofon némítás

•   alapszintű zajszűrős mikrofon

•  szivacs fülpárna

•  tartalék műbőr fülpárna

•  mikrofon szivacs
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•   QD csatlakozó

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   zajszűrős mikrofon

•   mikrofon némítás

•   műbőr fülpárna

•   opcionális toldókábelek telefonos csatlakoztatáshoz

•   opcionális USB adapterek PC/laptop csatlakoztatáshoz

•   opcionális tréning adapter, tréning kábel

•   opcionális szivacs fülpárna

Prémium fejbeszélő. A QD csatlakozós modellek között csak ennél a 
típusnál van lehetőség a mikrofon némítására. Ez a funkció a mikrofonszár 
felhajlításával kapcsolható be. Kristály tiszta hang, kiváló mikrofon 
zajszűrés és hallásvédelem jellemzi. A hallgató puha, kényelmes, könnyen 
cserélhető műbőr védőpárnát kapott. A mikrofonszár és a fejpánt állítható. 
A fejbeszélő vezetéken található QD csatlakozóhoz a megfelelő toldó 
kábelt csatlakoztatva bármely vezetékes vagy mobil telefonon, PC-n vagy 
laptopon keresztül akár napi 8 órában folyamatosan beszélhetünk.

HS-2020D-GQD/HS-2020M-GQD

Mono

Duo

QD-NC
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A hameco vezetékes fejbeszélő család legkeresettebb prémium mod-
ellje. Irodai és call center környezetben a HS-2010 bársonyos szürke 
felülete, elegáns vonalvezetése révén kitűnik a többi modell közül. 
Kristálytiszta hang, kiváló mikrofon zajszűrés és hallásvédelem jellem-
zi. A hallgató puha, kényelmes, könnyen cserélhető műbőr védőpárnát 
kapott. A mikrofonszár és a fejpánt állítható. A fejbeszélő vezetéken 
található QD csatlakozóhoz a megfelelő toldó kábelt csatlakoztatva 
bármely vezetékes vagy mobil telefonon, PC-n vagy laptopon keresztül 
akár napi 8 órában folyamatosan beszélhetünk.

HS-2010D-GQD/HS-2010M-GQD

Mono

Duo

•   QD csatlakozó

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   zajszűrős mikrofon

•   műbőr fülpárna

•   opcionális  toldókábelek telefonos csatlakoztatáshoz

•   opcionális  USB adapterek PC/laptop csatlakoztatáshoz

•   opcionális tréning adapter, tréning kábel

 •   opcionális szivacs fülpárna

QD-NC
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Mono

Duo

A HS-1077 a hameco vezetékes fejbeszélő család legkeresettebb modellje. 
Irodai és call center környezetben is kiválóan teljesít. 
Kristálytiszta hang, kiváló mikrofon zajszűrés és hallásvédelem jellemzi. A 
hallgató puha, kényelmes, könnyen cserélhető műbőr védőpárnát kapott. 
A mikrofonszár és a fejpánt állítható. A fejbeszélő vezetéken található 
QD csatlakozóhoz a megfelelő toldó kábelt csatlakoztatva bármely 
vezetékes vagy mobil telefonon, PC-n vagy laptopon keresztül akár napi 
8 órában folyamatosan beszélhetünk, hiszen a HS-1077  egy könnyű, 
kényelmes fejbeszélő.

HS-1077D-QD/HS-1077M-QD
•   ecosonic QD csatlakozó

•   egy- és kétfüles kivitel

•   állítható mikrofonszár és fejpánt

•   zajszűrős mikrofon

•   műbőr fülpárna

•   mikrofonszivacs

•   opcionális toldókábelek telefonos csatlakoztatáshoz

•   opcionális  USB adapterek PC/laptop csatlakoztatáshoz

•   opcionális  tréning adapter, tréning kábel

•   opcionális szivacs fülpárna

QD-NC
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HS-GQD-xxx toldó kábel telefonokhoz HS-2010/2020

HS-QD-xxx toldó kábel telefonokhoz HS-1077

HS-GQD-USB-xxx toldó kábelek PC-hez HS-2010/2020

HS-21 telefon/PC átkapcsoló HS-1077/2010/2020

HS-44 fejbeszélő/telefonkagyló átkapcsoló HS-1077/2010/2020

HS-55 tréning adapter HS-1077/2010/2020

HS-BT50U bluetooth dongle HS-8020

HS-BT100UC bluetooth dongle HS-8500/8550/8605/8705

HS-EHS-xxx EHS adapter kábelek HS-9000

HS-FEC szivacs fülpárna HS-1077/2010/2020/2040

HS-LEC műbőr fülpárna HS-1077/2010/2020/2040

HS-LEC-E műbőr fülpárna HS-3500/8020/8500/8550/9000

HS-LEC-H műbőr fülpárna HS-8605

HS-LEC-I műbőr fülpárna HS-1020

HS-LEC-U műbőr fülpárna HS-3800

HS-LEC-S műbőr fülpárna HS-1000/2000

HS-MC mikrofon szivacs HS-1077

HS-Y tréning kábel HS-1077

HS-3GQD(S) tréning kábel HS-2010/2020

HS-TBAR öntapadós fejpánt betét HS-3500/8020/8500/8550/9000

HS-LEC

HS-MC

HS-55

HS-44

HS-21

Kábelek
telefonhoz/PC-hez

HS-3QD

HS-EHS HS-GQD-USB

Fülpárnák
és mikrofonszivacs

Adapterek

Átkapcsoló
telefonhoz/PC-hez

Kiegészítők és tartozékok
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