
CompaCt en liChtgewiCht ontwerp

De Jabra UC VOICE 250 is een bedrade headset die speciaal 

is ontworpen voor Unified Communications deployments. 

Deze mono headset is dé ideale oplossing voor de zakelijke 

professional die regelmatig aan het bellen is. Daarnaast is 

deze headset makkelijk te vervoeren vanwege het compacte 

en lichtgewicht formaat.  Ideaal voor het voeren van telefoon-

gesprekken op verschillende locaties zowel op kantoor als 

extern. 

De perfeCte oplossing voor viDeoConferenties

Het compacte design zorgt ervoor dat deze headset ideaal is 

voor het voeren van zakelijke videoconferentie-gesprekken. 

geïnspireerD Door een bekroonD ontwerp

De Jabra UC VOICE 250 is gebaseerd op het bekroonde behind-

the-ear ontwerp. Het ontwerp is discreet en daarnaast zeer 

elegant. De ergonomische draagstijl levert optimaal comfort. 

Dankzij het flexibele ontwerp wordt een perfecte pasvorm 

gegarandeerd. 

kristalhelDer geluiD

De headset levert kristalhelder geluid bij ieder telefoon-

gesprek. De microfoon is voorzien van een functie voor 

ruisonderdrukking waardoor u altijd goed te verstaan bent 

omdat de achtergrondgeluiden worden gereduceerd. Daarnaast 

zorgt de flexibele microfoonarm voor een optimale positie 

van de microfoon. 

snel aan De slag!

De Jabra UC VOICE 250 is gecertificeerd en geoptimaliseerd 

voor alle toonaangevende Unified Communications platformen. 

Sluit de headset aan op de USB-poort van uw PC en u bent 

klaar om aan de slag te gaan!1 De intuïtieve geïntegreerde 

gespreksbedieningsknoppen creëren een snelle adoptie door de 

gebruikers.

1. Lichtgewicht en compact behind-the-ear ontwerp

2. Flexibele draagstijl voor zowel het linker- als het rechteroor

3. Kristalhelder wideband geluid

4. Microfoon met superieure ruisonderdrukking-technologie

5. Intuïtieve gespreksbedieningsknoppen

6. Plug & play USB aansluiting
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GN Netcom is marktleider op het gebied van innovatieve headset-oplossingen. GN Netcom ontwikkelt, fabriceert en brengt haar producten op de markt onder de merknaam Jabra.

JABRA® IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN GN NETCOM A/S 

www.JABRA.NL
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kenmerk voorDeel

Connectiviteit Plug & play connectiviteit met UsB aansluiting voor de PC

Wideband frequentiebereik – Frequentiebereik 

tot 6,800 hz

superieure geluidskwaliteit zorgt voor optimale verstaanbaarheid

Noise – Cancelling functie geïntegreerd in 

microfoon

ervaar superieure geluidskwaliteit! Deze functie zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden 

worden gereduceerd 

Peakstop™ technologie Beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden

Professioneel design ergonomische draagstijl voor incidenteel gebruik

Draagstijl Behind-the-ear ontwerp

Reis-etui Makkelijk mee te nemen in de bijgeleverde reis-etui

Mono speaker Mono speaker voor gebruik in individuele kantoorruimtes en rustige werkomgevingen

Geïntegreerde gespreksbedieningsknoppen Intuïtieve gespreksbedieningsknoppen  voor het aannemen / beëindigen van een 

gesprek, het gesprek in mute zetten en voor het aanpassen van het volume

Flexibele microfoon-arm tip De flexibele microfoon-arm tip zorgt voor een optimale positie van de microfoon

Plug & play met Microsoft® Lync™ 2010 en 

Microsoft® Office Communicator

sluit de headset aan op de UsB-poort van uw PC en u bent klaar om aan de slag te 

gaan!

Compatibel met alle vooraanstaande UC 

platformen

Volledig functioneel met de nieuwste generatie softphones

2 jaar garantie Geniet zonder zorgen!

Jabra UC VOICetM 250

wat zit er in De Doos? aCCessoires

headset, reis-etui, quick start handleiding, garantie certificaat Reserve oordopje cover (gel)

¹ Download gratis software voor Jabra headsets via Jabra PC Suite – www.jabra.nl/pcsuite of www.jabra.com/pcsuite. Jabra PC Suite is een plug & play 
software oplossing die compatibel is met alle vooraanstaande UC applicaties. Met de Jabra PC Suite IT Deployment Tool kunnen de headsets vanuit één 
centrale lokatie geïnstalleerd en geupdate worden. Dit bespaart tijd en geld.

Compacte reis-etui

Ondersteunt de volgende besturingssystemen:

- Windows XP

- Windows Vista (32-bit, 64-bit)

- Windows 7 (32-bit, 64-bit)

RCC (remote call control) functionaliteit is afhankelijk van type softphone
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