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Overal op kantoor bereikbaar blijven

– Één headset voor al uw telefoonoplossingen
De visitekaartjes van tegenwoordig bevatten vaak
telefoonnummers voor mobiel, vast en softphone. Het resultaat?
U betrapt uzelf erop dat u aan het zoeken bent naar uw mobiele
telefoon terwijl degene die u belt inmiddels heeft opgehangen
en uw vaste telefoonnummer gaat proberen te bellen. Met
specialisten en managers in het achterhoofd is deze Jabra PRO™
9470 ontworpen. Deze headset kan u veel leed besparen. Dankzij
de Multi-use technologie komen al uw oproepen binnen op één
headset. Met één druk op de gespreksknop kunt u beginnen met
het telefoongesprek.

–	Multi-use verbinding: vaste telefoon, softphone en mobiele telefoon
– Touchscreen basisstation met SmartSetup wizard
– Dual microfoon Noise Blackout™ systeem
– Wideband geluid (150Hz – 6,800 Hz)
– Volume-/ muteregelaar via sensor op de headset
– Volledige gehoorbescherming met Jabra SafeTone
– Draadloosbereik tot wel 150m
– Minimaal energieverbruik door middel van Jabra IntelliPower
– Geweldig comfort door middel van 3 verschillende draagstijlen
– Tot 10 uur gesprekstijd

Gebruiksvriendelijk basisstation met touchscreen
Drie telefoonoplossingen – vast telefoon, mobiele telefoon
en softphone - zijn samengebracht in één stijlvol basisstation
met touchscreen. De verbinding met het basisstation vindt
plaats door middel van DECT – een technologie die wordt
gekarakteriseerd door zijn betrouwbaarheid en zijn groot bereikwaarmee een bereik wordt gerealiseerd tot wel 150m. Uitgerust
met een SmartSetup wizard helpt het touchscreen u om uw
telefoonoplossingen te verbinden en uw voorkeursinstellingen
te activeren. Als u eenmaal up and running bent zorgen de
kleurrijke icoontjes en het intuïtieve menu op de touchscreen
ervoor dat het voeren van een telefoongesprek voor u een
eenvoudige handeling wordt.
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Superieur geluid
Door gebruik te maken van verschillende state-of-the-art
audiotechnologieën zorgt de Jabra PRO 9470 headset ervoor
dat u duidelijk verstaanbaar bent en duidelijk gesprekken kunt
voeren en daarnaast uw veiligheid voorop gesteld wordt. Door
de dual microfoon Noise Blackout™ systeem met geavanceerde
Digital Signal Processing worden bijna alle omgevingsgeluiden
gefiltert zodat u luid en duidelijk gesprekken kunt voeren
terwijl de SafeTone technologie uw gehoor beschermd.

GN Netcom is marktleider op het gebied van innovatieve headset-oplossingen.
GN Netcom ontwikkelt, fabriceert en brengt haar producten op de markt onder de
merknaam Jabra.

Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S
www.jabra.com

Gebruiksgemak

Comfort

Audio

Overig

Kenmerk

VoordeEl

Draadloos handsfree bereik tot wel 150m* met DECT
en DECT 6.0 met CAT-IQ technologie

Groot bereik geeft gebruikers een grote mate van vrijheid om te multitasken met een maximale efficiëntie. Daarnaast biedt het de mogelijk
om vanaf elke lokatie op kantoor telefoongesprekken aan te nemen.

Multi-use verbinding – vaste telefoon, softphone en
mobiele telefoon (mobiele telefoon is verbonden met
het basisstation via Bluetooth®)

Maakt het voor gebruikers mogelijk om naadloos te switchen tussen
telefoongesprekken via de vaste telefoon, de softphone en gesprekken
via de mobiele telefoon.

Gesprekstijd tot wel 8 uur in wideband geluidmodus en
tot wel 10 uur in narrowband geluidmodus

De headset hoeft gedurende een hele werkdag niet opgeladen te
worden.

Headset bedieningsknoppen:
– Multifunctionele knoppen
– Headset touch sensor

Bevat het vanaf een afstand opnemen en beëindigen van
telefoongesprekken, bellen door gebruik te maken van stemgeluid,
gesprekken weigeren, telefoonnummer opnieuw bellen, wisselen tussen
telefoongesprekken, volume regelen en de microfoon in de mute stand
zetten.

2.4” Touchscreen in Q-VGA resolutie voor
gespreksbediening, systeemconfiguratie en Setup
Wizard

Intuïtief gespreksbeheer via touchscreen. Laat de actieve
telefoonoplossing zien en via deze weg kunt u ook opnieuw een
telefoonnummer bellen. Eenvoudige systeem configuratie met
SmartSetup wizard.

Standby tot wel 46 uur

Weinig momenten nodig om de headset op te laden

Gesprekken opnemen vanaf de vaste telefoon en de
mobiele telefoon

Bewaar uw telefoongesprekken op een PC (PC record-applicatie vereist)

Drie draagstijlen:
– Oorhaak
– Hoofdband
– Nekband

De gebruiker heeft de mogelijkheid om eenvoudig te wisselen tussen de
verschillende draagstijlen en de gebruiker kan de headset dragen op het
oor wat zijn/haar voorkeur heeft.

Gewicht van de headset is 28g

Lichtgewicht kantoor headset

Wideband geluid en Duo Core DSP
(Digital Signal Processing)

Horen en gehoord worden met digitale verbeterde spraak in wideband
kwaliteit. Helpt de gebruiker om bellers luid en duidelijk te horen.
Dit kenmerk bevordert de begrijpbaarheid van elkaar tijdens het
telefoongesprek en creëert op deze manier gespreksefficiëntie.

Keuze tussen wideband (150-6,800Hz) en narrowband
(300-3,400Hz) voor optimale verbinding met de
telefooninstallatie.

Goede integratie met de specifieke telefooninstallatie betekent helder
geluid tijdens telefoongesprekken voor beide partijen. De bandbreedte
kan per telefooninstallatie worden bepaald.

2-microfoon Noise Blackout™ technologie

State-of-the-art Noise Cancelling verminderd vormen van afleiding door
bijna alle achtergrondgeluiden te filteren. Op deze manier wordt alleen
het geluid van de gebruiker verzonden.

Jabra SafeTone technologieën

Beschermd het gehoor van de gebruiker door middel van het
afbreken van geluidspieken en plotseling harde geluiden (PeakStop™
bescherming) en garandeerd daarmee een veilig geluidsniveau
gedurende de gehele dag (IntelliTone™). Voldoet volledig aan de noiseat-work wet- en regelgeving.

Elektronische hoornlifter en gratis drivers zijn
verkrijgbaar via www.jabra.nl/pcsuite

Gebruikers kunnen gesprekken aannemen en beëindigen tot wel
150 meter vanaf de vaste telefoon of de softphone.

Minimaal energieverbruik met het Jabra IntelliPower
systeem

Headset gaat in de standby modus wanneer deze niet actief is.
Een wisselmodus voor de stroomtoevoer zorgt ervoor dat het
energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Dit bespaart energie
en vermindert CO2 uitstoot.

Beveiliging: Encryption tussen de headset en het
verbonden apparaat

Beveiligd gesprekken. Niemand kan inbreken tijdens een
telefoongesprek.

Beveiliging: Kensington beveiligingsslot

Bescherming tegen diefstal van het basisstation

EMEA: 2 jaar garantie

Met de 2-jarige garantie van GN Netcom geniet u zonder zorgen

* Bereik is afhankelijk van de omgeving waarin de headset gebruikt wordt.

VEILIGHEID

De Jabra PRO™9470 voldoet aan de internationale eisen die gesteld zijn
volgens de IEC60950-1. Daarnaast voldoet het ook aan de EN 60950,
AS/NZS60950 en de UL60950 eisen wat betreft IT apparatuur veiligheidsvoorschriften

Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S
www.jabra.com

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice)
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