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Produkt

Jabra  
Evolve 80

Jabra  
Speak 510+  

Beskrivning

Jabra Evolve 80 är ett professionellt headset 
som förbättrar koncentrationen och 
samtalen. Förstklassig aktiv bullerdämpning 
och stora öronkuddar ger dig ro att arbeta 
i bullriga, öppna kontorsmiljöer. Headsetet 
skapar en koncentrationszon runt dig så att 
du kan behålla ditt fokus.

Med Jabra Speak 510+ kan du delta  
i konferenssamtalet var du än  
befinner dig. Ansluts till alla  
datorer, surfplattor och mobil- 
telefoner via USB och Bluetooth.  
Enkel att installera med plug & play.  
Bredbandsljud ger suverän ljud- 
kvalitet. Lätt, bärbar design. 

Viktiga  
funktioner

•  Tillverkat för röst och musik
• Aktiv bullerdämpning
• Passiv bullerdämpning
• Redo för mobiltelefon & surfplatta

• 1-4 mötesdeltagare i samma rum
• Trådlös frihet upp till 100 meter
•  Redo för mobiltelefon & surfplatta 
•  Besvara/avsluta samtal, aktivera

sekretess och justera volymen

Anslutning

Vid skrivbordet
Med Jabras trådbundna headset kan medarbetare som arbetar mest 
vid skrivbordet tala bekvämt med båda händerna fria. Bredbands- 
ljud, ”plug & play” och användarvänlig samtalshantering. 

Produkt

Jabra  
Motion 

Jabra  
Speak 710 

Beskrivning

Jabra Motion är den ultimata 
lösningen för mobila medarbetare. 
Kombinerar det allra senaste inom intel-
ligent teknologi, suveränt ljud och fantastisk 
komfort så att du kan behålla fokus vare sig 
du ansluter till din mobil- eller dator-telefon. 
Ingår anpassad Bluetooth USB-adapter för 
stabil & säker dator-ljudlänk.

Jabra Speak 710 är en förstklassig,  
professionell och personlig konferens-
enhet. Den har en rundupptagande 
mikrofon för upp till sex mötes- 
deltagare i samma rum och högtalare  
i HiFi-kvalitet för kristallklara samtal  
och musik. Länka ihop två Speak 710  
för äkta stereoljud.

Viktiga  
funktioner

• Bluetoothheadset med enkel installation
• Kompakt bakom örat-design
• Rörelsesensor och snabb hopparning - NFC
• Upp till 100 meter räckvidd
• Bullerdämpning och vindreducering

• Upp till 6 mötesdeltagare i samma rum
• 15 timmars samtalstid
•  Redo för mobiltelefon & surfplatta 
•  Besvara/avsluta samtal, aktivera

sekretess och justera volymen

Anslutning

På språng
Jabras headset och konferensenheter gör det 
möjligt för mobila medarbetare att hålla kontakten 
– varsomhelst och närsomhelst.

Produkt

Jabra  
Pro 9465 

Jabra  
Speak 810 

Beskrivning

Jabra Pro 9465 är ett förstklassigt trådlöst 
headset som passar perfekt i dagens livliga 
kontorsmiljöer och är det ideala valet för 
blandade telefonmiljöer. Det här mång-
sidiga trådlösa headsetet ger dig suverän 
ljudkvalitet och fungerar tillsammans med 
alla dina telefoner. 

Jabra Speak 810 är konferensenheten 
för smidiga möten i medelstora rum. 
Enkel installation och suveränt ljud. 
Ansluts till bärbar dator, mobiltelefon 
och surfplatta via USB, Bluetooth 
(NFC) och 3,5-mm-kontakt .  
För stationär användning.

Viktiga  
funktioner

• Trippel anslutning, dator, mobil, bordstelefon
• Jabras patenterade ihopparning mellan bas 

och headset samt DECT Security-certifiering
• Upp till 150 meters räckvidd och mer än 

10 timmars batteritid
• Användarvänlig pekskärm

• Upp till 15 deltagare i samma rum
• Jabra Zoom Talk-mikrofon med 

"adaptive array" med 5 m räckvidd
• USB-uttag för laddning av surf-  
   plattor och mobiltelefoner

Anslutning

Runt kontoret
Jabras trådlösa headset ger medarbetarna friheten att röra 
sig på kontoret, besvara samtal på distans och göra flera 
saker samtidigt som de deltar i telefonkonferenser.
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Jabras ljudlösningar
Perfekt för 

contact  
centers 

enbart av generell karaktär och bör oberoende verifieras innan köp eller annan handling. Jabra är inte ansvarig för anspråk som görs på grund av felaktigheter eller förlegad information i den här foldern. 
Ordmärket och logotypen Bluetooth® ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken sker under licens. Produktdesign och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Jabra  
Evolve 40 

Jabra  
Evolve 20/30 

Jabra  
Biz 2400 II 

Jabra  
Biz 2300 

Jabra Evolve 40 är ett professionellt
headset, utformat för stil och komfort med 
förstklassig bullerdämpande teknologi. 
Passar för röst och musik.Möjlighet att 
följsamt placera mikrofonen längs med 
huvudbågen. En Busylight-lampa visar om 
användaren är tillgänglig eller upptagen för 
kollegorna.

Jabra Evolve 20/30 är professionella 
headset för nya användare, med en 
stilfull design för kontoret. Den förstklas-
siga bullerdämpande teknologin gör att 
användarna kan behålla sitt fokus på 
samtalet. Ett enklare headset som passar 
vid exempelvis massutrullningar.

Jabra Biz 2400 II är ett högpresterande 
förstklassigt trådbundet headset för 
contact centers, med branschledande 
ljudkvalitet, ljudchockskydd och hög  
hållbarhet. Stor öronkudde anslutet till 
versioner med två hörlurar.

Jabra Biz 2300 har ljudkvalitet i verklig 
världsklass med hög hållbarhet – i ett  
exceptionellt bekvämt och stilfullt  
trådbundet heaset. Medarbetarna på  
ditt contact center är ditt varumärkes  
ambassadörer, så ge dem det rätta 
headsetet.

• Tillverkat för röst och musik
• Passiv bullerdämpning
• Diskret mikrofonarm
• Redo för mobiltelefon & surfplatta

•  Utformat för komfort med öronkuddar 
av skum (Evolve 20) och öronkuddar av
konstläder (Evolve 30)

•  Redo för mobiltelefon & surfplatta 
via 3,5 mm-kontakt (Evolve 30)

•  Överlägsen hållbarhet med 360 grader
roterbar mikrofonarm och kevlarsladd

• Fantastisk komfort för intensiv
användning 

• Finns i version med extra buller- 
   dämpande mikrofon

•  Fantastisk ljudkvalitet med avancerad 
mikrofonteknologi

• Hållbar design med 360 grader 
roterbar mikrofonarm

or or or

Perfekt för 
contact  
centers 

Jabra  
Stealth UC 

Jabra  
Evolve 80 

Jabra  
Evolve 75 

Jabra Stealth är det perfekta sällskapet  
för din mobiltelefon och UC. Med suverän 
bullerdämpning och ljudförbättrande 
teknologier erbjuder Jabra Stealth MS  
högkvalitativt ljud för handsfree-samtal. 
Ingår anpassad Bluetooth USB-adapter  
för stabil & säker dator-ljudlänk.

Jabra Evolve 80 är ett professionellt 
headset, designat för att förbättra kon-
centrationen och samtalen. Förstklassig 
bullerdämpande teknologi och tätslutande 
öronkuddar ger dig ro att arbeta i bullriga, 
öppna kontorsmiljöer. Headsetet skapar en 
koncentrationszon runt dig så att du kan 
behålla ditt fokus.

Jabra Evolve 75 är vårt bästa trådlösa head-
set för koncentration i öppna kontorsmiljöer. 
Det har suverän aktiv bullerdämpning och en 
inbyggd Busylight-lampa för att öka produk-
tiviteten. Med dubbel anslutning till två 
Bluetooth®-enheter kan du besvara samtal 
och lyssna på musik från samma headset. 
Evolve 75 har en trådlös räckvidd på 30 meter.

•  NFC för enkel hopparning och
ljudöverföring via Bluetooth 

• USB BT-adapter i nanostorlek ger
tydlig och klar ljudkvalitet

• Upp till 100 meter räckvidd

•  Tillverkat för röst och musik
• Aktiv bullerdämpning
• Passiv bullerdämpning
• Redo för mobiltelefon & surfplatta

• Tillverkat för röst och musik
• Förstklassig aktiv bullerdämpning
• Inbyggd Busylight-funktion 
• Upp till 30 meter räckvidd
• Upp till 15 timmars taltid
• Fungerar med alla ledande UC-plattformar

Jabra  
Pro 9470 

Jabra  
Pro 920 Telefon 
Pro 930 Dator

Jabra  
Evolve 75 

Jabra  
Evolve 65 

Jabra Pro 9470 erbjuder den  
ultimata anslutningslösningen.  
Den dubbla mikrofonen har Noise 
Blackout-teknologi, som filtrerar  
bort bakgrundsljud för klarare,  
professionellare samtal. Finns med  
två hörlurar (Jabra Pro 9465).

Jabra Pro 900-serien består  av  
professionella trådlösa DECT-   
eller Bluetooth-headset som är  
designade för maximal prestanda.  
Enkel, användarvänlig och hög- 
kvalitativ trådlös lösning med  
upp till 12 timmars samtalstid.

Jabra Evolve 75 är vårt bästa trådlösa head-
set för koncentration i öppna kontorsmiljöer. 
Det har suverän aktiv bullerdämpning och en 
inbyggd Busylight-lampa för att öka produk-
tiviteten. Med dubbel anslutning till två 
Bluetooth®-enheter kan du besvara samtal 
och lyssna på musik från samma headset. 
Evolve 75 har en trådlös räckvidd på 30 meter.

Jabra Evolve 65 är ett Bluetooth-
headset med NFC-teknologi som ger dig 
friheten att enkelt ansluta till en mobil-
telefon, datortelefon eller en surfplatta. 
Designat för röst och musik. Möjlighet att 
följsamt placera mikrofonen längs med 
huvudbågen. En Busylight-lampa visar om 
användaren är tillgänglig eller upptagen 
för kollegorna. 

•  Ultimat trådlöst DECT-headset med
pekskärm

• Framtidssäkert med firmwareuppdateringar
• Upp till 150 meter räckvidd 
• Finns med många olika bärstilar

• Enkelt att använda
• Trådlöst DECT- eller Bluetooth- 
    headset som ger mycket för pengarna
• Bullerdämpande mikrofon
• Duo eller mono (925/935 endast mono)

• Tillverkat för röst och musik
• Förstklassig aktiv bullerdämpning
• Inbyggd Busylight-funktion 
• Upp till 30 m räckvidd och 15 tim taltid
• Fungerar med alla ledande UC-plattformar

• Passiv bullerdämpning
• Redo för mobiltelefon & surfplatta
• Upp till 30 meter räckvidd

Styrkan i samtalet 
Öka produktiviteten med rätt 
headsetteknologi.

Läs mer på: Jabra.se/ 
thepowerofconversation

or
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