Jabra PRO™ 920

UUDEN KÄYTTÄJÄN KUULOKEMIKROFONI PÖYTÄPUHELIMELLE

LANGATON
VIESTINTÄ
ALKAA TÄSTÄ!

Helppo. Ammattitasoinen. Edullinen.
Jabra PRO 920 on ammattitasoinen, uudelle käyttäjälle
sopiva langaton kuulokemikrofoni, joka on tarkoitettu
käytettäväksi pöytäpuhelimen kanssa. Kestävä Jabra
PRO 920 tarjoaa kaikki tärkeimmät langattoman
kuulokemikrofonin ominaisuudet yksinkertaisesti
muotoiltuna ja houkuttelevaan hintaan.
Enemmän tuottavuutta ja mukavuutta käyttöön
Jabra PRO 920 vapauttaa käyttäjän työpöydän ääreltä
tuoden asiakirjat käsille ja mahdollistaen muiden tehtävien
hoitamisen puhelun aikana. Käyttäjä voi puhuessaan siirtyä
jopa 120 metrin päähän työpöydästään. Tämän lisäksi
laitteesta on myös merkittävää ergonomista hyötyä, sillä
kuulokemikrofonin käyttö vähentää pitkien puheluiden
aiheuttamaa niskarasitusta.
Laadukas Jabra-äänentoisto
Jabra PRO 920 tarjoaa kristallinkirkkaan äänentoiston
ja äänenlaatua parantavia ominaisuuksia, kuten Jabra
SafeTone™, joka suojaa kuuloa vaimentamalla kovat äänet
ja varmistamalla turvallisen normaaliäänen voimakkuuden.
Vastamelumikrofoni poistaa toimiston ei-toivotut
hälyäänet.
Helppo OTTAA KÄYTTÖÖN. Helppo käyttää.
Jabra PRO 920 -sarja on yhteensopiva kaikkien johtavien
puhelinjärjestelmien kanssa. Käyttäjäystävällisten
äänikehotteiden avulla asennus käy leikiten.
Yksinkertaisilla puhelunhallintapainikkeilla puhelua voi
helposti hallita kuulokemikrofonista käsin.
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1. K ristallinkirkas ääni ja turvallinen äänenvoimakkuus
2. Mukavantuntuiset korvapehmusteet
3. Vastamelumikrofoni
4. E rillinen vastaa/lopeta-painike
5. E
 rilliset painikkeet puhelun mykistämiseen ja
äänenvoimakkuuden säätöön
6. Juuri oikean kokoiseksi säädettävä kuulokesanka
7. LED-näytössä akun tila, puhelun mykistys ja äänilinkit

GN Netcom on maailman johtava innovatiivisten kuulokemikrofoniratkaisujen toimittaja. GN Netcom kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteitaan Jabra-tuotenimellä.
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maahantuoja

Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki
www.yhdentyvaviestinta.fi

www.jabra.com

Puhelin 0204 85 5209
sankaluurit@onninen.com

Jabra PRO™ 920

OMINAISUUDET JA EDUT

*

Ominaisuus

Etu

Liitettävyys pöytäpuhelimeen

Handsfree-viestinnän mukavuus ja tehokkuus

Langaton DECT-tekniikka*

Ihmisäänelle suunniteltu siirto estää esim. WIFI:n aiheuttaman häirinnän

Kantavuus toimistossa jopa 120 m**

Enemmän tuottavuutta ja mukavuutta käyttöön. Tehokas työskentely puhelun aikana sekä puhelun
hallinta työpöydän etäisyydestä riippumatta

Puheaika jopa 8 t

Puhu vaikka koko päivä. Kuulokemikrofonia ei tarvitse ladata työpäivän aikana

Kuulokemikrofonin puhelunhallintapainikkeet:
– Vastaa/lopeta
– Äänenvoimakkuus
– Mykistys

Erillisten puhelunhallintapainikkeiden avulla puhelunhallinta on helppoa

Valittavissa automaattinen lepotila-toiminto

Säästää virtaa kuulokemikrofonin ollessa käyttämättömänä pidempiä aikoja

Vastamelumikrofoni

Parantaa äänen kirkkautta poistamalla toimiston taustahälyä

Digital Signal Processing -tekniikka

Kuule ja kuulu selvemmin digitaalisesti parannetun puheen ansiosta

Kuulokemikrofonin paino: 27 g

Kevyt kuulokemikrofoni takaa mukavan käytön koko päiväksi

Valinnaiset kantavuusalueen asetukset

Ratkaise taajuusongelmat säätämällä kantavuusalueen asetuksia

Energiansäästöä Jabran kanssa
IntelliPower-järjestelmä

Kuulokemikrofoni säätää virrankulutuksen automaattisesti, ja perusyksikkö on optimoitu
vähävirtaiseksi. Tämä säästää energiaa ja hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Valmiusaika 36 t

Vähemmän tarvetta ladata kuulokemikrofonia

Nopeasti latautuva akku

Kuulokemikrofonin lataaminen täyteen kestää alle 3 tuntia. 50 % latautuu 50 minuutissa.
20 % latautuu 20 minuutissa

Äänikehoteopas

Kuulokemikrofonin asentaminen on helpompaa kuin koskaan. Käyttäjää opastetaan äänikehotteilla
joka vaiheessa

Konferenssi-tila

Jopa neljä Jabra PRO 920 -kuulokemikrofonia voidaan liittää yhteen yksikköön konferenssipuhelua
varten

Akun tilan merkkivalo

Akku-kuvake ilmoittaa akun latautumisesta ja vähäisestä virrasta

Yksikuulokkeista kuulokemikrofonia voidaan
käyttää kolmella eri tavalla:
– Kuulokesangalla
– Korvakoukulla (vain NA)
– Niskasangalla (lisätarvike)

Käyttäjä voi valita itselleen sopivimman käyttötavan

Ohjelmisto on mahdollista päivittää

Yksikkö voidaan päivittää helposti yhdistämällä huoltojohto tietokoneeseen ja siirtymällä
osoitteeseen www.jabra.com/pcsuite. Huoltojohto on saatavana lisätarvikkeena

Turvallisuus: kuulokemikrofonin ja yksikön välinen
salaus

Turvallinen puhelu. Salakuuntelu ei ole mahdollista

Jabra SafeTone™ -tekniikka

Noudattaa työlainsäädännön mukaisia melurajoja***: Suojaa kuuloa vaimentamalla äänipiikit ja
äkilliset kovat äänet (PeakStop™-suojaus) ja pitää normaaliäänet turvallisissa rajoissa koko päivän
(IntelliTone™)

Puhelujen etähallinta

Jabran Electronic Hook Switch -adapterit (EH S) mahdollistavat vastaamisen ja puhelun
lopettamisen tai mykistämisen kuulokemikrofonista myös käyttäjän ollessa kaukana
työpöydästään. EHS-adapterit ovat saatavana lisätarvikkeina

Yhteensopivuus

Jabra PRO 920 on yhteensopiva kaikkien johtavien puhelinjärjestelmien kanssa

Pohjois-Amerikka: yhden vuoden rajoitettu takuu

GN Netcomin 1 vuoden takuu ei sisällä pienellä painettua tekstiä, joten käyttäjä voi nauttia
tuotteestaan huoletta

Eurooppa/APAC: kahden vuoden rajoitettu takuu

GN Netcomin 2 vuoden takuu ei sisällä pienellä painettua tekstiä, joten käyttäjä voi nauttia
tuotteestaan huoletta

Langattomat DECT-standardit vaihtelevat paikallisen lainsäädännön mukaan. Jabran langattomat
DECT-kuulokemikrofonit ovat useimpien DECTstandardien mukaisia, mukaan lukien eurooppalainen DECT-standardi ja US DECT 6.0. Tarkista Jabrayhteyshenkilöltäsi, käytätkö oikeaa standardia

TURVALLISUUS

Jabra PRO™ 920 täyttää kansainvälisen standardin IEC 60950-1 vaatimukset.
Se täyttää myös laitteiston turvallisuusstandardien EN 60950, AS /NZS 60950 ja UL 60950 IT
vaatimukset.

**	Kantavuus vaihtelee kuulokemikrofonin
käyttöympäristön mukaan
*** ”Altistuksen yläarvo” EU-direktiivissä 2003/10/EC.

Pakkauksen sisältö

Tarvikkeet

Kuulokemikrofoni, perusyksikkö, korvakoukku (vain NA), kuulokesanka,
virtajohto, pikaopas, asennusohjeet CD:llä, puhelinjohto, takuulehtinen

Ylimääräinen kuulokesanka, korvakoukku, niskasangat, ylimääräiset
korvapehmusteet, ylimääräinen kuulokemikrofoni, kuulokemikrofonin laturi,
virtajohto, Jabra EHS -adapterit, puhelinjohto, huoltojohto

