JABRA Biz™
2400

Datasheet

VOOR VASTE TELEFONIE

DE ULTIEME DRAADGEBONDEN
HEADSETOPLOSSING
- Superieur geluid door neodymium speakers
- Gouden sleepcontacten voor optimale en
kristalheldere geluidsoverdracht
- Verbeterde Noise Cancelling
- 360+ graden FreeSpin draaibare en flexibele
microfoonarm
- Chirurgisch staal voor maximale duurzaamheid
- Kevlar snoer, praktisch onbreekbaar
- Extra comfortabele oorkussens
- Keuze uit 3 verschillende draagstijlen (alleen voor mono
variant)
- Kledingklem met zelf te ontwerpen ID-plaatje
- 3-jaar garantie
De Jabra BIZ 2400 voor vaste telefonie maakt deel uit van
een uitgebreide serie draadgebonden 2400 headsets, die
kwaliteit en prestaties naar een hoger niveau brengen.
De Jabra BIZ 2400 serie biedt een groot aantal verbeteringen
waardoor de kwaliteit van de audio, bouw en comfort aanzienlijk is verbeterd. Dit is noodzakelijk om aan de behoefte en
eisen te voldoen die callcenters en kantooromgevingen aan
hun communicatiemiddelen stellen.

VERBETERDE BOUW
De Jabra BIZ 2400 serie is zo ontworpen dat een maximale
levensduur ontstaat met minimale onderhoudskosten. De
belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van chirurgisch staal
en de kabel is met Kevlar versterkt. Om dit kracht bij te
zetten biedt GN Netcom drie jaar garantie op de Jabra BIZ
2400.
VERBETERD COMFORT
De Jabra BIZ 2400 headsets zijn verkrijgbaar in mono of duo.
Alle mono varianten worden geleverd met 3 verschillende
draagstijlen – oorhaak, nekband en hoofdband – welke
zowel op het rechter- als linkeroor gebruikt kunnen worden.
De hoofdband heeft een speciaal T-stuk dat zodanig is
ontworpen dat deze niet in uw haar komt vast te zitten.
Jabra BIZ 2400 headsets zijn ook verkrijgbaar in een
wideband serie, die geoptimaliseerd is voor IP-hardphones
en een USB HiFi stereovariant voor softphones en de
ultieme multimedia ervaring.

VERBETERDE AUDIO
De Jabra BIZ 2400 headsets zijn speciaal bedoeld voor
zakelijke en Call Center professionals die vaste telefoons
gebruiken. De handgemaakte neodymium speakers
garanderen maximale geluidskwaliteit binnen het
frequentiebereik van 300 – 3.400 Hz. Dit resulteert in
grotere gesprekshelderheid, minder misverstanden en
daardoor in verbeterde klantenservice. De headsets
zijn verkrijgbaar in verschillende Noise Cancelling
microfoonversies, zodat ze aansluiten bij iedere
werkomgeving.

JABRA BIZ™ 2400 DUO

Jabra biz™ 2400 MONO

GN Netcom is wereldwijd marktleider op het gebied van innovatieve
headsetoplossingen. GN Netcom ontwikkelt, produceert en brengt haar
producten op de markt onder de merknaam Jabra.

Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S
www.jabra.NL
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KENMERKEN EN VOORDELEN
Kenmerken

Voordelen

Frequentiebereik van 300-3.400 Hz zodat
deze overeenkomt met de bandbreedte
die wordt gebruikt voor traditionele PSTNtelefonie.

Doordat narrowband headsettechniek perfect aansluit op deze typen telefonie
systemen, wordt hogere geluidskwaliteit aan beiden kanten van de lijn geboden.

Neodymium luidsprekers bieden een
uitzonderlijk helder geluid.

Helder geluid resulteert in het beter verstaan van de klanten.

Soorten microfoons:
- standaard omni-directioneel voor rustige
werkomgevingen
- Noise Cancelling voor rumoerige
werkomgevingen
- Ultra Noise Cancelling voor zeer
rumoerige werkomgevingen

De Noise Cancelling technologie filtert de achtergrondgeluiden, zodat klanten duidelijk
kunnen horen wat gebruikers zeggen.

Stijlvol ontwerp met sterke materialen
zoals Kevlar en chirurgisch staal, bedoeld
voor intensief gebruik.

Verlengde levensduur zonder storingen en breuken.

Superzachte oorkussens

Vergroten het comfort en voorkomen geluidslekkage. Hierdoor kan de gebruiker
duidelijker horen wat er wordt gezegd en is deze beter afgesloten van geluidsbronnen in
de omgeving.

Gepatenteerde FreeSpin microfoonarm
waarin de traditionele vaste bedrading is
vervangen door gouden sleepcontacten.

Gebruikers kunnen de microfoonarm vrij roteren zodat de headset snel en eenvoudig van
het ene naar het andere oor gewisseld kan worden.

Hierdoor kan een betere klantenservice worden geboden. Bovendien hoeft de gebruiker
geen dure, plaatsinnemende geluidschotten om het bureau te hebben.

Dit voorkomt productiviteitsverlies en bespaart kosten.

Voorkomt draadbreuk in de microfoon – een veelvoorkomend probleem binnen Call
Centers.
3-in-1 FlexFit draagstijlen (mono):
- oorhaak
- nekband
- hoofdband

Biedt gebruikers de mogelijkheid hun favoriete draagstijl te gebruiken op het linker of
rechter oor. Het systeem maakt het eenvoudig om de verschillende draagstijlen af te
wisselen. De hoofdband heeft een T-stuk dat zodanig is ontworpen dat hij niet in uw
haar komt vast te zitten.

Peakstop™ technologie beperkt
geluidspieken en plotselinge, harde
geluiden die via het telefoon netwerk
worden overgedragen.

Gebruikers worden beschermd tegen acoustisc shock, dat kan resulteren in
concentratieverlies en zelfs in gehoorbeschadiging.

Garantie van 3 jaar

Met het verlengen van de garantie van twee naar drie jaar, beschermt GN Netcom uw
investering.

VEILIGHEID
De Jabra BIZ 2400 voldoet aan de eisen betreffende elektrische
sterkte en stroompulsen van de internationale norm IEC 60950-1.
Hij voldoet tevens aan de normen EN 60950, AS/NZS3260 en UL
60950 standaarden.

