Stilren frihet med förstklassigt ljud.
Trådlös bords- och datortelefoni.
Det trådlösa headsetet Jabra GN9350e* med dubbel anslutning gör att du kan arbeta effektivt både i traditionella
och datorbaserade telefonmiljöer. Det innebär att du kan uppgradera eller byta ut ditt telefonsystem men ändå behålla
samma headset. Upplev fördelarna med att effektivt arbeta med båda händerna fria, den extremt låga vikten och den
ergonomiska, framtidssäkra designen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IntelliTone™ och DSP för suberb ljudkvalitet och för att skydda din hörsel
Kristallklart samtalsljud med förbättrad vindreducering
Bullerdämpande teknik för reducering av buller
Ökad rörelsefrihet med större räckvidd upp till 120 meter
Lättviktsdesign med olika bärstilar - nackbygel inkluderad
Konfidentiella samtal med avancerad digital enkryptering
Framtidssäker investering tack vare inbyggd USB-anslutning för datortelefoni
LCD-skärm för att lätt kunna justera personliga inställningar
Oavbruten samtalstid med extra batteri och extra laddare
Konferenssamtal med flexibilitet

Med Jabra GN9350e låter allting bättre. Med avancerad digital signalbehandling (DSP) förbättras ljudkvaliteten genom
att störningar avlägsnas i det inkommande ljudet. Och med den automatiska volymfunktionen kommer volymen alltid
att ligga på en jämn och behaglig nivå. Jabra GN9350e har också bullerdämpande mikrofon med förbättrad
vindreducering för att avlägsna buller mot den du talar med. För att ytterligare förbättra samtalskvaliteten för
datortelfoni är Jabra GN9350e det första trådlösa headsetet med bredbandsljud (HD-Voice). Frekvensomfång
upp till 6 800 Hz, jämfört med 3 400 Hz i traditionell bordstelefoni.
Med Jabra GN9350e och dess högkvalitativa ljud förbättras konversationen och effektiviteten i dina samtal.
Med det lättanvända reglaget på headsetet och via skärmen på basenheten kan du exempelvis ställa in önskad in- och
utgående ljudvolym. Med en räckvidd på upp till 120 meter, och möjligheter till konferenssamtal, innebär det att du kan
röra dig och arbeta fritt över stora ytor på kontoret. Som tillbehör för oavbruten samtalstid finns extra batteriladdare och
extra batteri. Byt batteri enkelt under pågående samtal utan att samtalet bryts. Och med konferensfunktionen utökas
dina kommunikationsmöjligheter ytterligare.
* Finns även tillgänglig i en version anpassad för Microsoft Office Communicator 2007.

Funktion

Fördel

Dubbel anslutning

Jabra GN9350e är ett trådlöst headset med dubbel anslutning, som kan anslutas både till en bordstelefon och till
dator. Tillvalssladd finns för anslutning av mobiltelefon, trådlös telefon.

Upp till 120 meters räckvidd

Med en räckvidd på upp till 120 meter kan du arbeta fritt med att tala i telefon mot din bordstelefon och dator över
stora ytor på kontoret.

Taltid vid fulladdat batteri:
• Upp till 6 timmar via dator
• Upp till 9 timmar via bordstelefon

Jabra GN9350e levereras med ett batteri som fulladdat ger dig upp till 9 timmar taltid. För oavbruten samtalstid kan
extra batteri och batteriladdare beställas som tillbehör. Byt batteri enkelt under pågående samtal utan att samtalet
bryts.

Viloläge:
• 43 timmar. Headset ej i laddställ och länk nedkopplad
• 120 timmar. Headset i laddställ och ingen ström

Produktens funktion “Viloläge” ger dig större flexibilitet vad gäller att ladda headsetet. Du kan råka glömma sätta
headsetet på laddning eller drabbas av strömavbrott.

Batteriladdningstid: 3 timmar

Effektiv laddning av både ordinarie batteri och extra batteri (tillbehör) i extra batteriladdare (tillbehör).

Batteriindekator

De fyra lysdioderna på basenheten visar alltid batteristatus.

Bullerdämpande mikrofon

Förbättrad funktion för att minska vindbrus och bakgrundsljud gör att du hörs tydligt var du än befinner dig på
kontoret.

Bredbandsljud (HD-Voice) i datorläge
Frekvensomfång 150 - 6 800 Hz

Jabra GN9350e är det första trådlösa headsetet med högkvalitativt bredbandsljud (HD-Voice). Ljudet för
bland annat datortelefoni via datorn blir både tydligare och mer detaljrikt.

200 – 3500 Hz i borsdstelefonläge

Anpassad för det frekvensomfång en bordstelefon vanligtvis presterar.

Mikrofonsekretess

Lättåtkomlig sekretessknapp för att stänga av mikrofonen i headset. Den du talar med hör inte vad du säger.

Länkindikator

Tydligt blinkande blått sken på headset visar på uppkopplad länk till basenhet. Motsvarande på basenhet.

Volymkontroll

Lättanvänt reglage på headsetet gör det enkelt att justera öronsnäckans ljudvolym. Ljudvolym för mikrofonen
justeras via skärm på basenhet.
Observera! I datorläge kan det förekomma att justering endast kan ske via installerad softphone.

DSP (digital signalbehandling)

Lyssningsljudet behandlas med avancerad DSP-teknik som tar bort störningar och ger ett mycket klart och
tydligt ljud.

IntelliTone™ för automatisk digital kontroll av ljudvolymen

Den automatiska volymfunktionen justerar automatiskt lyssningsljudet till din valda ljudnivå.

Skärm på basenhet (LCD)

Enkel inställning av olika funktioner.

Tre olika bärstilar:
• Huvudbåge
• Nackbygel
• Öronkrok

Olika utföranden finns för maximal bekvämlighet.

Konferenssamtal med extra headset

Upp till fyra Jabra GN9350e-headset kan vara registrerade till en basenhet samtidigt för konferenssamtal. Helt mobila
och bekväma konferenssamtal utan krav på konferensrum som ger dig mer närhet i konferenssamtalet.

Besvara och avsluta samtal på avstånd från
din bordstelefon eller dator

Jabra GN9350e fungerar tillsammans med:
• Lurlyftaren Jabra GN1000. Lyfter och sänker telefonluren mekaniskt.
• Elektronisk svarsfunktion EHS. Gäller endast anpassade bordstelefoner.
• Anpassade datortelefoni-mjukvaror.

PeakStop™ teknik – max 118 dB SPL (RMS)

Jabra GN9350e är försedd med vår PeakStop™-teknologi, vilken skyddar mot plötsliga höga ljud i ditt samtal.

Digital säkerhetskryptering

Jabra GN9350 krypterar samtalen digitalt, vilket gör samtalen helt säkra.

Teknik:

1,8 GHz DECT
63 mW sändningseffekt

Garanti:

2 års garanti

Specifikationer:

Driftstemperatur: 10° C/40° C
Förvaringstemperatur: 0° C/40° C
Headsetets vikt: 26 g
Basenhetens vikt: 255 g

Ljudkrav:

TT4 – världens hårdaste standard för buller och ljudchock.
EU:s säkerhetsföreskrifter – sammanlagd bullerexponering ska aldrig överstiga 85 dB SPL

Jabra GN9350e klarar elsäkerhetstest och impulstest enligt den internationella standarden IEC 60950-1. Det uppfyller också standerna EN 60950, AS/NZS3260 och UL 60950.
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