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JABRA LINK 860
PRODUCTIVITEIT IN EEN HANDOMDRAAI

De productiviteit van werknemers is essentieel voor
het succes van uw onderneming. Klantgesprekken
worden langer en complexer. Het is daarom een
uitdaging om uw klanten te kunnen helpen zonder ze
te lang aan de telefoon te hebben. Dit is van invloed op
de productiviteit en retentie van werknemers.
De Jabra Link 860 is een flexibele audioprocessor
met standaard dubbele connectiviteit voor zowel de
bureautelefoon alswel de softphone. De Jabra Link
860 heeft makkelijk bedienbare knoppen voor
mute, volume en wisselen tussen bureautelefoon en
softphone. Bovendien voorziet de Link 860 in
audiostreaming, gespreksopname, begroeting en
transcriptie.
VERGROOT DE EFFICIËNTIE VAN UW MEDEWERKERS
Dankzij een consistent helder geluid, reductie van
achtergrondgeluid
en
bescherming
tegen
geluidspieken, worden uw medewerkers minder vaak
onderbroken en kunnen ze meer en sneller gesprekken
afhandelen. De ingebouwde geluidsonderdrukking en
eenvoudige gespreksafhandeling bieden een veilige,
comfortabele en productievere werkomgeving.
VOORKOMT STRESS EN GEHOORSCHADE
Dankzij heldere gesprekken, gehoorbescherming en
geluidsonderdrukking worden gesprekken sneller
beëindigd en ontstaat een comfortabelere en
productievere werkomgeving. De Jabra LINK 860
audioprocessor biedt akoestische schokbescherming
en voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent
Noise@work in de EU en G616 in Australië.
MAAKT UW HEADSETINVESTERING TOEKOMST
BESTENDIG
Verhuist u naar een nieuwe locatie of migreert u
naar een ander telefoniesysteem? Met de Jabra
Link 860 is uw headset investering langer
gegarandeerd.

REDENEN OM TE KIEZEN
•

Audiostreaming*-functionaliteit binnen handbereik

•

Standaard connectiviteit voor deskphone en softphone.
Geschikt voor kantoor- en contact center-omgevingen

•

Geïntegreerde geluidsonderdrukking
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KENMERKEN
PeakStop™
Beschermt het gehoor van de gebruiker door het
gemiddelde geluidsniveau en behoudt geluidspieken
altijd binnen een veilige marge (max. 118dB RMS).
•

Lijndemping
Verwijdert gesis op de lijn, geroezemoes en
andere afleidende geluiden van het
telefoonnetwerk.

•

Zacht Geroezemoes
Vermindert achtergrondgeluid door alleen
geluiden boven een bepaald niveau te
versterken.

Kristalhelder geluid
Dankzij een helder geluid kunnen de werknemer
en de beller op een juiste manier met elkaar
communiceren voor een persoonlijker en
effectiever gesprek.
•

Digitale signaalverwerking (DSP)
Geavanceerde technologie die een glashelder
geluid zonder echo biedt, zodat werknemers
efficiëntere gesprekken kunnen voeren.

•

Tone Control Equalizer
Hiermee kunnen werknemers het geluid
van hun headset afstellen voor een optimale
nauwkeurigheid en helderheid.

VERGELIJKINGSTABEL VOOR DE JABRA LINK-SERIE
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* Opname gesprekken, begroeting, transcriptie

JABRA GEHOORBESCHERMING
Jabra audioproducten zijn ontworpen om het gehoor van de gebruiker te beschermen. Jabra LINK 860 voldoet ruimschoots aan
geldende wet- en regelgeving omtrent Noise@work in de EU (Bepaling 2003/10/EC) en aanbevelingen in de VS, die een
maximale blootstelling van 85 dB(A) voorschrijven (tijdgewogen gemiddelde over een volledige werkdag).
Voor G616-richtlijnen biedt de Jabra LINK 860 hogere niveaus van akoestische schokbescherming door de maximale uitvoer
SPL te beperken tot significant lagere niveaus dan de maxima die worden voorgeschreven door AS/CA S004 en AS/CA S042.1,
en/of door de soorten geluiden die normaliter gehoorbeschadiging veroorzaken te onderdrukken. De geluidslimiet in deze
richtlijn is 102 dB(A).

*Van toepassing op Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400 en Jabra BIZ 2400 II, GN2000, GN2100

JABRA.COM

DS_LINK850_50001_V01_1205

Bezoek www.jabra.com/hearingprotection voor meer informatie

