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Jabra SPEAK™ 410

uw draagbare

uc conferentie-oplossing

De Jabra SPEAK 410 is een speakerphone die speciaal is
ontworpen voor de zakelijke professional die dagelijks
vergadergesprekken voert. Het compacte formaat en de
beschermhoes maken deze oplossing ideaal voor dagelijks
gebruik. Daarnaast zorgt het geïntegreerde snoer ervoor dat u
snel aan de slag kan. De Jabra SPEAK 410 is de ideale oplossing
voor vergadergesprekken.
Eenvoudige installatie en bediening
De Jabra SPEAK 410 is compatibel met alle grote merken op
het gebied van Unified Communications oplossingen en VoIP
diensten. De gratis drivers zijn te downloaden via
www.jabra.com/pcsuite. Sluit de Jabra SPEAK 410
eenvoudigweg aan op uw PC en u bent klaar om uw eerste
telefoongesprek te voeren. Met de unieke en intuïtieve
geïntegreerde gespreksbedieningsknoppen is het mogelijk om
het volume aan te passen, de microfoon in mute te zetten en
zelfs gesprekken aan te nemen en te beëindigen. De ingebouwde
ringer zorgt ervoor dat u nooit een gesprek hoeft te missen.

Voordelen voor individueel gebruik
Dankzij de 3,5 mm headsetpoort en volledige duplex audio is de
Jabra SPEAK 410 ideaal voor 1 op 1 gesprekken maar ook voor
andere functionaliteiten zoals e-learning en het luisteren naar
muziek komend vanaf de computer. U kunt eenvoudig schakelen
naar private modus zodat u uw collega´s niet stoort tijdens het
voeren van een telefoongesprek.
-- Ideale oplossing voor 1 op 1 gesprekken en
conferentiegesprekken met een kleine groep
-- Compatibel met alle vooraanstaande UC oplossingen en VoIP
diensten
-- Geoptimaliseerd voor Microsoft Lync
-- Gemakkelijk te bedienen dankzij de intuïtieve geïntegreede
gesprekbedieningsknoppen
-- Ingebouwde ringer voor verhoogde productiviteit – u hoeft
nooit meer een gesprek te missen
-- Wideband frequentiebereik voor kristalhelder geluid
-- Eenvoudig mee te nemen door het compacte formaat –
beschermhoes en geïntegreerd snoer
-- Headsetpoort voor het voeren van privé-gesprekken

Microsoft® Lync™
De Jabra SPEAK 410 is ook verkrijgbaar in een plug & play
variant die geoptimaliseerd is voor een soepele integratie met
Microsoft Lync. Voor deze variant hebt u geen extra software of
extra drivers nodig.
Professionele geluidskwaliteit
Dankzij de geavanceerde Digital Signal Processing technologie
levert de Jabra SPEAK 410 kristalhelder geluid in volledige
wideband audio kwaliteit. De krachtige speaker en ingebouwde
omni-directionele microfoon biedt 360° dekking waardoor de
deelnemers van de vergadering het gesprek goed kunnen horen
en zelf goed te horen zijn.
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Alle huidige USB randapparatuur dat is geoptimaliseerd voor Microsoft® Office Communicator (PC versie), zoals bijv. headsets zijn compatibel met Microsoft® Lync™.
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kenmerken & voordelen
kenmerk

voordeel

Geïntegreerde gespreksbedieningsknoppen

Deze gespreksbedieningsknoppen zorgen voor eenvoudige gespreksbediening en een
verhoogde mate van productiviteit

Omni-directionele microfoon en 360°/1 m
dekking

Ideale oplossing voor conferentiegesprekken met 4 personen of meer. Deze oplossing
zorgt ervoor dat u tijdens het gesprek uw handen vrij heeft voor een verhoogde productiviteit.

Compact formaat met geïntegreerd snoer en
lichtgewicht beschermhoes

Eenvoudig om mee te nemen en snelle set-up

Ingebouwde ringer

Verhoogde productiviteit doordat inkomende gesprekken altijd worden ontvangen

Ingebouwde 3,5 mm headsetpoort

Compatibel met elke Jabra QD headset zodat privé-gesprekken gevoerd kunnen worden
in een open kantooromgeving. De verbindingskabel met code: SKU 8800-00-99 is hierbij
vereist.

LED indicatoren

Deze indicatoren geven de status aan waardoor de gebruiksvriendelijkheid en de
productiviteit worden verhoogd.

Hi-fi speaker

Beste audio kwaliteit voor optimale gespreksbeleving

Wideband frequentiebereik en volledige duplex audio

Kristalhelder geluid

Ingebouwde echo filter

Zelfs bij maximaal volume geen verwrongen geluiden

Ondersteund de volgende besturingssystemen:
-Windows XP
-Windows Vista (32-bit, 64-bit)
-Windows 7 (32-bit, 64-bit)

Werkt met alle bekende besturingsystemen

