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SERIES

Datasheet

VOOR PC TOEPASSINGEN

Lifestyle image

Robuust ontwerp.
Duurzame kwaliteit.
De Jabra GN2000 USB en Jabra GN2000 IP zijn professionele
headsets voor intensief gebruik in Call Centers. Deze headsets
zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met diverse PC toepassingen.
De grote oorkussens en het robuuste ontwerp zorgen voor een
unieke combinatie van duurzaamheid en comfort.
-	Uitstekende geluidskwaliteit dankzij wideband
frequentiebereik (tot 6.800 Hz)
- Bestand tegen intensief gebruik dankzij het sterke,
robuuste ontwerp
- Grote, zachte oorkussens die zich automatisch naar het
oor vormen voor optimaal comfort
- Keuze uit verschillende modellen en interfaces (USB of QD)
De Jabra GN2000 USB is een Microsoft Windows®
gecertificeerde “plug-and-play”, stereo oplossing (150-6.800 Hz).
De headset is voorzien van ingebouwde volumeregeling,
mute-functie en een verwisselbare microfoonarm. De Jabra
GN2000 IP serie is via optionele adapters aan te sluiten op
USB of Sound Card (150-6.800). De headsets zijn uitgerust met
Peakstop™ technologie die gebruikers beschermt tegen
schadelijke geluidspieken van meer dan 118 dB SPL (RMS)
Voor bureau telefonie zijn er ook varianten beschikbaar met een
standaard frequentiebereik (500-3500 Hz).

Jabra GN2000 USB

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

VOORDEEL

Robuust een duurzaam ontwerp:
-	Metalen bevestiging van microfoonarm

Solide constructie en schokbestendige materialen garanderen een lange levensduur in
de meest veeleisende werkomgeving.

Keuze uit verschillende grote, zachte oorkussens

De gebruiker kan de headset afstemmen op eigen voorkeur, met een keuze uit kunstleer of schuimrubber.

Helder wideband geluid:
-	Frequentiebereik tot 6.800 Hz
- Voldoet aan TIA-920 norm voor
wideband geluid

Bijzonder helder geluid – tot 70% beter frequentiebereik dan andere “wideband”
headsets.

Verwisselbare SoundTube arm
(accessoire)

Voor verbeterde hygiëne.

Keuze uit verschillende types:
-	Mono of duo bij de Jabra GN2000 IP
- Stereo bij Jabra GN2000 USB

Stereogeluid voor PC geluidstoepassingen.

PeakStop™ technologie – max 118 dB SPL (RMS)*
volgens UL 60950 normen

Bescherming tegen plotselinge, zeer harde geluidspieken van het telefoonnetwerk.

Compatibiliteit

De Jabra GN2000 USB is compatibel met:
- PC/Macintosh
- Microsoft Windows®

* Geluidsdrukniveau (“Root Mean Square”)
Veiligheid
De Jabra GN2000 serie voldoet aan alle eisen van de elektrische
weerstandtest en impulstest van internationale norm IEC
60950-1. Hij voldoet eveneens aan de EN 60950, AS/NZS3260 en
UL 60950 normen.

