ETT URVAL AV DE HEADSETS
SOM PASSAR BÄST TILL
EFFTELS LÖSNINGAR

Jabra MOTION UC+

Bluetooth-lösning för mobil & dator
• Bluetooth 4.0 klass 1, USB-adapter Jabra LINK 360 ingår
• Komfort i klassik Jabra-design och patenterad vikbar mikrofonarm
• Jabra mikrofonteknik med Noise Blackout 3.0 för bästa vind- och 		
bullerreducering
• Kompatibel med Jabra Connect APP
• NFC (Near Field Communication)
• Även gjord för Apple iOS (iPhone/ iPad)
• Upp till 7 timmar taltid och standby 15 dagar
• Garanti 2 år

Artnr: 6640-906-101

Jabra SUPREME UC

Bluetooth-lösning för mobil & dator
• Bluetooth 4.0 klass 2, USB-adapter Jabra LINK 360 ingår
• Utan-på-liggandes komfort. Öronkrokar ingår, huvudbåge som tillval
• Jabra-patenterad vikbar mikrofonarm
• Jabra Noise Blackout 3.0 för bästa bullerreducerande mikrofon
• Kompatibel med Jabra Connect APP
• Även gjord för Apple iOS (iPhone/ iPad)
• Upp till 6 timmar taltid och standby 15 dagar
• Garanti 2 år

Artnr: 5078-230-301

Jabra PRO™ 9470

Trådlöst DECT-headset med inbyggd bluetooth i basenheten
• Upp till 3 anslutningar: Bordstelefon, dator och mobiltelefon
• 3 bärstilar ingår: Huvudbåge, nackbygel och öronkrok
• Pekskärm för visuell installationshjälp och funktionshantering
• Anslut upp till 4 headset ur PRO 9400-serien för medlyssning/
konferens
• Jabra Noise Blackout™ för bullerreducerande mikrofon
• Jabra Safetone™ skyddar din hörsel och uppfyller EU:s ljuddirektiv
• Upp till 9 timmar taltid. Upp till 150 meter räckvidd*
• Garanti 2 år

Artnr: 9470-26-904-101

Jabra PRO™ 9465 Duo

Trådlöst DECT-headset med inbyggd bluetooth i basenheten
• Upp till 3 anslutningar: Bordstelefon, dator och mobiltelefon
• Duo - Två hörlurar för större lyssningsfokus i samtalet
• Pekskärm för visuell installationshjälp och funktionshantering
• Anslut upp till 4 headset ur PRO 9400-serien för medlyssning/
konferens
• Bullerdämpande mikrofon på böjbar mikrofonarm för bästa placering
• Jabra Safetone™ skyddar din hörsel och uppfyller EU:s ljuddirektiv
• Upp till 10 timmar taltid. Upp till 150 meter räckvidd*
• Garanti 2 år

Artnr: 9465-29-804-101

* Räckvidden varierar beronde på vilken miljö headsetet används i

Jabra PRO™ 920

Trådlöst DECT-headset för bordstelefon
• Attraktivt pris, enkel att installera och använda
• Huvudbåge ingår. Öronkrok och nackbygel som tillval
• Kompatibel med Jabra GN1000 lurlyftare och elektronisk
svarsfunktion
• Upp till 4 headset kan vara anslutet för medlyssning/ konferens
• Bullerdämpande mikrofon
• Jabra Safetone™ skyddar din hörsel och uppfyller EU:s ljuddirektiv
• Upp till 8 timmar taltid. Räckvidd upp till 120 meter*
• Garanti 2 år

Artnr: 930-25-509-101

Jabra PRO™ 930

Trådlöst DECT-headset för datortelefoni
• Attraktivt pris, enkel att installera och använda
• Huvudbåge ingår. Öronkrok och nackbygel som tillval
• Optimerad för alla ledande Unified Communication-plattformar
• Upp till 4 headset kan vara anslutet för medlyssning/konferens
• Bullerdämpande mikrofon
• Jabra Safetone™ skyddar din hörsel och uppfyller EU:s ljuddirektiv
• Upp till 8 timmar taltid. Räckvidd upp till 120 meter*
• Garanti 2 år

Artnr: 930-25-509-101

Jabra SPEAKTM 510

Säkra din enhet i bordet

Smidig bärbar konferensenehet med Bluetooth & USB
• För upp till 4-6 personer. Upp till 15 timmar taltid
• Bluetooth A2DP - Multimedia streaming. Wideband/HD-Voice
• Kraftfull högtalare med bra dynamik för bästa tydlighet
• Bluetooth headset-profil - Anslut Jabra Bluetooth-headset
• Kompatibel med USB-adapter Jabra LINK 360 för trådlös
ljudöverföring
• Secure Mount (säkerhetsmontering) finns som tillval
• Garanti 2 år

Artnr: 7510-209

Jabra UC VOICETM 750

Artnr svart:
Mono: 7593-829-409
Duo: 7599-829-409

Budget-modell USB-headset med mycket bra komfort
• Mjukt vadderad öronkudde som ligger skönt mot örat
• Huvudbåge med mjuk vaddering
• Version duo är med ljudprestanda stereo
• Bullerdämpande mikrofon
• Funktionsknappar på sladden
• Jabra PeakStop™ skyddar din hörsel
• Finns i färgvalen svart och i kombinationen vitt/grått
• Garanti 2 år

Jabra BIZTM 2400 USB

Kvalitet utöver det vanliga med suverän komfort

Artnr mono: 2496-829-104
Artnr duo: 2499-829-104

• Version mono är ombyggbar. Huvudbåge, nackbygel och 		
öronkrok ingår
• Version duo är med ljudprestanda HiFi stereo
• Inbyggd bluetooth i funktionsplattan på sladd för inmatchning 		
mobil
• Bullerdämpande mikrofon på böjbar mikrofonarm för bästa 		
placering
• Mikrofonarm i patenterad FreeSpin 360° rotation
• Sladd gjord i det slitstarka materialet Kevlar®
• Jabra Safetone™ skyddar din hörsel och uppfyller EU:s
ljuddirektiv**
• Garanti 3 år
** Via mjukvaran Jabra PC Suite

JABRA SKYDDAR DIN HÖRSEL
Ljudnivån i ditt headset påverkar arbetsmiljön på hela ditt kontor eftersom bra ljudkvalitet
medför att du inte behöver höja rösten när du talar och därmed störa dina kollegor. Med ett
duo-headset belastar du dessutom båda öronen och kan vara säker på att inte missa ett ord
av vad som sägs.
Jabras headset följer EU:s direktiv om buller på arbetsplatsen och innehåller tekniken Jabra
SafeToneTM, som kapar plötsliga ljudtoppar och ser till att ljudnivåerna hålls på en lagom
nivå under hela dagen. Detta skyddar hörseln och gör det bekvämt att använda headsetet
under hela arbetsdagen.

DET HÄR ÄR JABRA SAFETONETM
Jabra PeakStop™
Skyddar användarens hörsel mot plötsliga höga ljud
Jabra Intellitone™
Uppfyller EU:s ljuddirektiv ”Buller på jobbet”. Säker genomsnittlig ljudnivå
- max 85dB under hela dagen.
Kontakta Efftel för mer information om Jabras headsetlösningar.

Gå till Jabra.se för att läsa mer om Jabra och Jabras lösningar.
Jabra är en världsledande tillverkare av ett brett utbud av headset-lösningar. Vi möjliggör enkel
kommunikation för alla typer av användare. Vårt ansvar är att leverera produkter med utmärkt kvalitet
som fungerar i alla tekniska miljöer. Därför samarbetar vi nära branschledarna inom telekommunikation
och har produkter optimerade för alla ledande Unified Communications-plattformar.
Jabra® är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom.

+46 (0)8 510 62 700

sales@efftel.com

