Jabra Speak-serien

Datablad

Jabra Speak-serien

Simpelt at foretage konferencekald, nemmere at samarbejde.

Øg produktiviteten og hold fokus med Jabra Speak - en serie
af speakerphones, der giver mulighed for at samarbejde og
afholde telefonmøder med en enkel løsning og perfekt
lydkvalitet. Med Jabra har samarbejde aldrig været nemmere.

Årsager til at vælge Jabra SPEAK

SUVERÆN LYDKVALITET

Konferencesamtalerne har krystalklar og naturlig lyd uden
ekko. Når samtalen flyder naturligt, bliver møderne kortere.

Alle lokaler kan bruges som mødelokale med Jabra
Speak-serien.

Optimal brugeroplevelse

Vælg den professionelle speakerphone til kontoret eller
en bærbar, personlig speakerphone. Med den håndfri
løsning kan du multitaske efter behov på kontoret,
derhjemme eller når du er på farten.

SLANKT OG KOMPAKT DESIGN

Prisvindende enhed anerkendt for
bedste lydkvalitet (kald og musik) og bedste design*.

Fuld kompatibilitet – blandt andet opkaldsstyring med de
førende UC- og softphoneløsninger og Bluetooth aktiveret
smartphone eller tablet.

Få den perfekte løsning til konferencer i et kompakt og let
design med integreret USB-kabel til hurtig opsætning.

Flervejsmikrofoner med ZoomTalkTM sørger for, at alle
ord går klart igennem, og samtalen flyder let.

FUNGERER MED

* Jabra SPEAK 410 modtog IF Design prisen i

2012 og opnåede bedst i test i "GfK
Speakerphones, Sound & Design Evaluation",
januar 2011. Testresultaterne kan ses på www.
jabra.com/bestintest

Læs mere om kompatibilitet på jabra.dk

jabra.dk/speak

Bluetooth® navnet, mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Netcom A/S benytter dem på licens. (Design og specifikationer kan ændres uden varsel.)

PLUG-AND-PLAY LØSNING

Tilslut USB-kablet eller tilslut med Bluetooth®, og tilslut Jabra
SPEAK til en pc, tablet eller smartphone. Mere behøver du ikke
at gøre. Du er nu klar til dit møde.

Jabra Speak-serien

Datablad

Til kontor eller privat?
Vælg den Jabra Speak, der passer præcis til dit behov.
Jabra SPEAK 510
BLUETOOTH OG USB HØJTTALERTELEFON
Personlig enhed til at foretage opkald og multitaske på
dine betingelser – på kontoret, hjemme eller på farten.
Bruges med PC eller Bluetooth enheder.
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Tilslutning

A	 Lydløs
B	 Bluetooth*
C	 Lydstyrke ned
D Besvar opkald
E* Tænd/sluk
F Afslut opkald
G	 Lydstyrke op
H* Batteristatus
I	NFC zone
J Jack Cable
* Ikke med Jabra SPEAK 410

D

USB-kabel

Plug-and-play tilslutning til PC softphone/UC-system

Bluetooth® klasse 1

ZoomTalkTM mikrofon

Trådløs tilslutning til PC, tablet og Bluetooth
aktiveret mobiltelefon. Op til 100 meters
rækkevidde for Class 1-understøttede enheder
Direkte integration og opkaldsstyring med førende
UC-systemer/PC-softphone f.eks. certificeret til
Skype for Business, IBM Sametime, Cisco og Avaya
Enkel tilslutning til smartphone eller tablet med
mulighed for direkte konferenceopkald
360-graders lyddækning til håndfri konferencer,
hvor deltagerne kan høre og blive hørt fra alle
vinkler
Intelligente mikrofoner opfanger stemmer og ikke støj

Digital Signal Processing
(DSP) teknologi
Bredbåndslyd/HD-lyd

Krystalklar lyd uden ekko eller forvrængning også ved maks. lydstyrke
Høj lydkvalitet med bedste resultat

Bluetooth A2DP

Multimediestreaming

Genopladeligt batteri

Op til 15 timers taletid

LED-indikatorer

Intuitiv brugergrænseflade

360 graders mikrofon

Indbygget 3,5 mm
Forbind dit headset med speakerphonen, når du vil
headsetindgang
tale privat
Sikkerhedsstik med Kensington
lås
USB-opladningsudgang

Tilbehør

Adapter

Genopladning af smartphone eller tablet under
præsentationen
Med strømadapter

Jabra Link™ 360 USB-adapter
(Bluetooth klasse 1)
Headsetkabel

Nem Bluetooth tilslutning og opkaldsstyring
integreret med softphonesystemet
QD-ledningsheadset kan tilsluttes til Jabra SPEAK

Etui

jabra.dk/speak

G

F

B

J

FORDELE

3,5 mm jackstik

Nemt at
bruge

I

EGENSKABER

Fuld kompatibilitet med
UC-systemer og VoIP-klienter
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Jabra SPEAK 810
BLUETOOTH OG USB SPEAKERPHONE
Professionel speakerphone til konferenceopkald med
op til 15 personer i samme mødelokale.
Bruges med PC eller Bluetooth enheder.

