JABRA BIZ™ 2400 II

DATASHEET USB

HET BESTE IS
NU NOG BETER
HET BESTE IS NOG BETER GEWORDEN
De Jabra BIZ 2400 II headset-serie is ontworpen met één doel: om
‘s werelds beste bedrade headset voor contact centers te zijn. De
BIZ 2400 II is nu geëvolueerd met akoestische-schokbescherming,
extra voering op de oorkussentjes en op de hoofdband voor meer
comfort, de enige onbreekbare, 360 draaiende microfoonarm en
een met kevlar verstevigde kabel – geschikt voor zelfs de meest
veeleisende omgeving. Verkrijgbaar met een 3-in-1 draagstijl voor
de mono-variant en hoofdband voor de duo variant.

UW KLANT HOORT MAAR ÉÉN MEDEWERKER TEGELIJK
Jabra’s BIZ 2400 II is ontworpen om ongeëvenaarde geluidsprestaties
te bieden, ongeacht hoe rumoerig uw contact center-omgeving is.
Dankzij de verbeterde luidsprekers in de oorschelpen verstaan uw
medewerkers uw klanten beter dan ooit – dit zorgt voor een optimale
ervaring en een snellere afhandeling van gesprekken. Dankzij de
verschillende draagstijlen kan elke medewerker het product naar
eigen wens configureren. De Peakstop-technologie zorgt ervoor dat
geluidspieken geluidspieken worden onderdrukt. Dat resulteert in
kristalheldere gesprekken met extra ‘luister’-kracht.

Programmeerbare
bedieningsunit

GEBOUWD OM TE BLIJVEN WERKEN – ONDANKS WAT HET TE
VERDUREN KRIJGT
De BIZ 2400 II van Jabra is ontworpen om alles te weerstaan – hoe
veeleisend uw contact center-omgeving ook is. Alleen de Jabra
BIZ2400 II kan zelfs de meest veeleisende werkomgeving
weerstaan, dankzij de met kevlar verstevigde kabel, vergulde
contactpunten en een onbreekbare 360 graden draaiende
microfoon-arm. Uw headsetinvestering is goed beschermd met
3 jaar garantie van Jabra.

COMFORT BETEKENT PRODUCTIVITEIT
Een comfortabele werknemer is een tevreden en productieve
medewerker. Met luxe oorkussentjes en extra voering op de
hoofdband hoofdband, blijven uw medewerkers langer
ontspannen en dus productiever.

WERKT MET

Bluetooth
bedieningsunit

Ook verkrijgbaar als Mono-variant.
*

*

MEER INFORMATIE

JABRA.COM/BIZ2400II
*

Uitsluitend Bluetooth-variant

JABRA BIZ™ 2400 II

DATASHEET USB

Hieronder vindt u een lijst met functies die standaard beschikbaar zijn op elke USB-variant van de BIZ 2400 II

FUNCTIES JABRA BIZ 2400 II
IntellitoneTM

Stembegeleiding*

Intellitone is een functie die het gehoor beschermt**
Intellitone voldoet aan regelgeving in de EU en de VS en garandeert
dat eindgebruikers niet worden blootgesteld aan een gemiddeld
volume van meer dan 85 db.

Stelt de gebruiker op de hoogte wanneer de verbinding gelegd is
Een stembegeleidingstoepassing verteld de eindgebruiker wanneer de
headset is verbonden met de gsm om gesprekken aan te nemen en te
verbreken.

PeakstopTM

HiFi geluid

Geniet van superieure geluidskwaliteit
Geniet van muziek met HiFi-kwaliteit. Met het hele frequentiebereik
van het geluid.

Veilig geluid en superieure gehoorbescherming**
PeakStop-technologie voorkomt mogelijk schadelijke geluiden of
tonen voordat ze uw oren bereiken en houdt het geluidsniveau
binnen veilige grenzen om uw gehoor te beschermen.

Met Kevlar® verstevigde kabels

Extra stevigheid voor industriële duurzaamheid
Jabra headsets met kabels die verstevigd zijn met Kevlar gebruiken
hetzelfde materiaal dat gebruikt wordt voor kogelwerende vesten. Dat
betekent dat deze kabels meer kunnen weerstaan dan andere kabels
–met als gevolg een lagere TCO.

Praat met comfort

Bescherm uw gehoor
U bent verzekerd van totaal comfort met een grote diversiteit
aan stijlen die overeenkomen met uw persoonlijke voorkeuren
en pasvorm. Onze lichte, ergonomisch ontworpen frames in
combinatie met zachte oorkussentjes, verstelbare hoofdband
en microfoon-arm, garandeert dat uw headset de hele dag
comfortabel zit.

Jabra FreeSpin™-microfoonarm

Noise Canceling-microfoon

Reductie van storende achtergrondgeluiden
Noise Canceling-microfoons reduceren ongewenste achtergrond
geluiden en zijn ideaal voor drukke, rumoerige open kantoor
omgevingen.

Vermindert de kans op beschadiging tijdens het verstellen
U kunt de Jabra FreeSpin-microfoonarm 360 ronddraaien. Dit stelt
werknemers in staat de microfoon heel precies te positioneren – Zonder
bang te hoeven zijn dat de microfoon breekt.

*
Uitsluitend voor de Bluetooth-variant
** Voor meer informatie over het beschermen van uw gehoor gaat u naar:
Jabra.com/hearingprotection

In de tabel hieronder vindt u alle productnummers die beschikbaar zijn voor de Jabra BIZ 2400 II USB, alsmede de draagstijlen die
van toepassing zijn op elke variant.

JABRA BIZ 2400 II SERIES OVERZICHT- BEDRADE HEADSET VOOR SOFTPHONE
Productnummer
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Duo

3-1 draagstijl

Geoptimaliseerd voor
Microsoft Skype for Business
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KOOP ACCESSOIRES VOOR UW HEADSET

Kijk in de tabel hieronder voor een lijst met accessoires die u kunt gebruiken met uw BIZ 2400 II. Vraag uw Jabra-accountmanager
om meer informatie.
Accessoires voor Jabra BIZ 2400 II

Beschrijving

Nekband

Uitsluitend mono-variant

14121-20

Hoofdband

Uitsluitend mono-variant

14121-18

Oorhaak (klein en medium)

Uitsluitend mono-variant

14101-17

Eargels voor Oorhaak

Verpakking van 5, uitsluitend Mono-variant

14101-48

Kunstlederen oorkussentjes (medium)

Verpakking van 10

14101-49

Kunstlederen oorkussentjes (groot)

Verpakking van 10

14101-50

Schuimrubberen oorkussentjes (groot)

Verpakking van 10

14101-51

Voering hoofdband

Verpakking van 5

14101-31

Draagtasje

Verpakking van 10

14101-40

Draagtas

Verpakking van 10

14101-52

Kledingklem

Verpakking van 10

Voor meer informatie kunt u terecht op Jabra.com

JABRA.COM/BIZ2400II
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Productnummer
14121-15

