Jabra SPEAK™ 410 en Jabra SPEAK™ 510

Datasheet

NEEM DEEL AAN HET GESPREK
– OVERAL EN ALTIJD.

Verhoog productiviteit en blijf waar u ook bent gefocust, met de Jabra SPEAK,
een serie draagbare speakerphones waarmee u letterlijk elke ruimte kunt
veranderen in een vergaderzaal. U kunt nu waar en wanneer u maar wilt
deelnemen aan het gesprek.

DUN EN COMPACT ONTWERP

Dit is de perfecte oplossing voor audio conferencing on demand, met een
compact en lichtgewicht ontwerp, geïntegreerde USB-kabel voor eenvoudige
aansluiting en een handige reisetui.

PLUG & PLAY OPLOSSING

Sluit een USB-kabel aan of verbind via Bluetooth® en verbind uw Jabra SPEAK
met uw PC, tablet of smartphone. Dat is alles. U bent nu klaar om in te bellen.

Redenen om te kiezen voor de Jabra SPEAK

UITSTEKENDE GELUIDSKWALITEIT

Maak van iedere ruimte een conferentiezaal.

Voor kristalheldere en natuurlijke gesprekken, zodat iedereen verstaanbaar
is op elke locatie.

Onbeperkte mobiliteit

Kies de Jabra SPEAK 510 met Bluetooth om te verbinden met elk mobiele
apparaat en de vrijheid te hebben om te communiceren zoals u dat wilt.

Kies tussen een kantoor- of persoonlijke speakerphone waarmee u op
uw manier kan bellen en mutlitasken – op kantoor, thuis of onderweg.
Ervaar een bekroond product dat erkend is als de nummer 1 in
geluidskwaliteit (spraak en muziek) en de nummer 1 in design*.

Optimale gebruikerservaring

Profiteer van volledige compatibiliteit – inclusief call control, met
toonaangevende UC/Softphone-oplossingen en alle Bluetooth mobiele
telefoons, smartphones en tablets.

WERKT MET

TM

TM

* De Jabra SPEAK ontving in 2012 de iF Design award en kwam als beste uit
de test in GfK Speakerphones, Sound & Design Evaluation, januari 2011.
Testresultaten zijn beschikbaar op www.jabra.com/bestintest

jabra.com/SPEAK

MEER INFORMATIE!

Het woord Bluetooth®, het merk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie. (Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving)

De Jabra SPEAK brengt audio-conferencing naar een nieuwe niveau.

Jabra SPEAK™ 410 en Jabra SPEAK™ 510

Datasheet

Kantoor- of persoonlijk apparaat?
Kies de Jabra SPEAK die het beste aansluit bij uw behoeften.
De Jabra SPEAK 410
USB-SPEAKERPHONE
De speakerphone voor op kantoor waarmee u kunt bellen en
multitasken aan uw bureau of in de kantooromgeving. Werkt
met alle PC's.

JABRA SPEAK 510
BLUETOOTH EN USB-SPEAKERPHONE
Uw persoonlijke speakerphone om op uw manier te bellen en
multitasken – op kantoor, thuis of onderweg.
Werkt met PC's en elk Bluetooth-apparaat.
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USB-kabel

Plug-en-play connectiviteit met PC-softphone/UC-systemen

Bluetooth® Klasse 1
Mobiele telefoons
Tablets

Eenvoudige Bluetooth®-koppeling met tablets, mobiele telefoons en
headsets voor vergrote mobiliteit. Tot 100 meter bereik voor apparaten
met Klasse 1-ondersteuning

Bluetooth® Klasse 1
PC

Eenvoudige Bluetooth®-koppeling met PC voor grote mobiliteit. Tot
100 meter bereik voor apparaten met Klasse 1-ondersteuning. De Jabra
SPEAK 510+ wordt geleverd met de Jabra LINK™ 360 Bluetooth® Klasse
1 USB-adapter

Volledig compatibel met
UC-systemen en VoIP-oplossingen

Naadloze integratie en call control met toonaangevende UC-systemen/
PC-softphones, zoals Microsoft Lync, IBM Sametime, Cisco, Avaya en
Skype

Ingebouwde omni-directionele
microfoon

360-Graden dekking maakt handsfree samenwerking mogelijk en
zorgt dat deelnemers vanuit elke hoek gehoord worden

Digital Signal Processing
(DSP)-technologie

De Jabra
SPEAK 410

De Jabra
SPEAK 510

De Jabra
SPEAK 510+
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Kristalhelder geluid zonder echo's of geluidsvervorming, zelfs op
maximaal volumeniveau
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Wideband audio/HD Voice

Hoge geluidskwaliteit voor het best mogelijke geluidsniveau
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Bluetooth A2DP

Multimedia-streaming
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Oplaadbare batterij

Tot 15 uur gesprekstijd
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LED Indicatielampjes

Intuïtieve gebruikersinterface
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Ingebouwde 3,5 mm headsetpoort

U kunt elke headset aansluiten voor privégesprekken, zelfs in open
omgevingen
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Jabra PC Suite

Eenvoudige softphone-integratie. Configureer de Jabra
SPEAK via het Jabra Control Center en houd uw
Jabra SPEAK up to date
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Jabra LINK™ 360 Bluetooth®
Klasse 1 USB-adapter

Eenvoudige Bluetooth®-verbinding en call control-integratie met uw
PC-softphonesysteem

Headset-kabel

Sluit uw bedrade “Quick Disconnect”-headset aan op
de Jabra SPEAK

AC-adapter

Laad uw Jabra SPEAK op zonder PC

JABRA.COM/SPEAK
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