Voor bureau telefonie

Ultralicht ontwerp. Superieure kwaliteit.
De Jabra GN2100 is onderdeel van onze bekroonde serie professionele headsets voor kantoor- en Call Center
omgevingen. De perfecte geluidskwaliteit geeft gebruikers het gevoel dat ze een gesprek face-to-face voeren.
De strakke vormgeving en het lichtgewicht ergonomisch ontwerp zorgen voor een unieke combinatie van stijl
en comfort.
• Uitstekende geluidskwaliteit
• Bekroond lichtgewicht ontwerp
• Gemakkelijk aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker
• Keuze uit verschillende modellen en microfoons voor een perfecte afstemming op de omgeving van de gebruiker

De Jabra GN2100 serie biedt een keuze uit twee gepatenteerde microfoonarmen en verschillende niveaus van
Noise Cancelling technologie. Daarom zorgt de headset in iedere omgeving voor een professionele en glasheldere
uitgaande geluidsweergave. De Jabra GN2100 serie beschikt tevens over de Peakstop™ technologie die de gebruiker
beschermt tegen schadelijke geluidspieken van meer dan 118 dB SPL (RMS).
Het stijlvolle 3-in-1 ontwerp zorgt ervoor dat gebruikers zelf de meest comfortabele draagstijl kunnen kiezen. Er is
keuze uit de populaire lichtgewicht hoofdband, de flexibele oorhaak of de verstelbare oorring. Dankzij de beschikbare
optionele "mix & match" accessoires kan men kiezen uit 5 verschillende oorkussens in 3 verschillende maten en
2 verschillende materiaalsoorten.
Voor PC-gebaseerde IP-telefonie zijn er ook Ultra Wideband varianten beschikbaar, evenals een "plug-and-play"
USB-variant. Deze headsets hebben een uniek frequentiebereik tot maar liefst 15.000 Mhz. De Ultra Wideband
varianten werken op dezelfde manier als de modellen voor bureau telefonie, maar worden via optionele adapters
aangesloten op USB of Sound Card. De Microsoft Windows® gecertificeerde USB oplossing biedt naast Hi-Fi stereo
geluidsweergave tevens ingebouwde volume- en mute functie.

Jabra GN2100

Voor bureau telefonie
Kenmerk

Voordeel

Ultralicht ontwerp:
• 25 g (mono oorhaak/oorring)

Meer comfort gedurende de hele dag - een must voor de drukbezette en intensief bellende professional.

Stijlvol en robuust ontwerp:
• Op duurzaamheid geteste microfoonarm
• Wereldwijd meer dan 1.000.000 units in gebruik

Kwalitatief hoogwaardig, duurzaam ontwerp garandeert een lange levensduur.

Keuze uit 3 draagstijlen en verschillende oorkussens
Microfoonkeuze uit:
• Standaard
• Noise Cancelling
• Ultra Noise Cancelling

De gehele dag comfortabel te dragen. De uitstekende verbinding van het oor met speaker zorgt voor een perfecte
geluidsweergave.
De standaard microfoon is een stijlvolle en discrete Titaniumlook microfoonarm. Zeer geschikt voor rustige
omgevingen. Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld receptieposten.
De Noise Cancelling microfoon filtert tot 75% van het omgevingsgeluid. Zeer geschikt voor rumoerige omgevingen.
Ideaal voor gebruik in kantoor- en Call Centeromgeving.
De Ultra Noise Cancelling microfoon filtert tot 92% van het omgevingsgeluid. Geschikt voor zeer rumoerige
omgevingen. Ideaal voor gebruik in de rumoerige Call Centers en de industrie.

PeakStop™ technologie –max 118 dB SPL (RMS)*
volgens UL-60950-1

Beschermt de gebruiker tegen plotselinge harde tonen.

* Geluidsdrukniveau (“Root Mean Square”)

Veiligheid
De Jabra GN2100 serie voldoet aan de internationale IEC 60950-1 normen op het gebied van impuls- en volumecontrole. Het voldoet tevens aan de EN 60950,
AS/NZS3260 and UL 60950 normen.
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