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DITT BÄRBARA

UC-KONFERENSRUM

Jabra SPEAK 410 är en högtalartelefon som är framtagen för
anställda på kontor som dagligen har behov av konferenssamtal.
Den kompakta designen och skyddsfodralet gör den enkel att
bära runt och den inbyggda USB-sladden säkerställer snabb
installation. Den är den perfekta lösningen för spontana
konferenser och samarbeten.
ENKEL INSTALLATION OCH HANTERING
Jabra SPEAK 410 är kompatibel med alla ledande leverantörer
av Unified Communications-system och VoIP-klienter. Beroende
på vilken datortelefon som används kan Jabra PC Suite
behöva laddas ned kostnadsfritt på www.jabra.se/PCsuite (för
att kunna nyttja besvara-/ avslutaknappen på Jabra SPEAK
410). Med de unika och intuitiva knapparna på högtalaren
kan du justera volymen, aktivera sekretess och till och med
besvara och avsluta samtal. Besvara-/avslutaknappen på
högtalartelefonen säkerställer att du aldrig missar ett samtal.

FÖRDELAR FÖR INDIVIDUELLA BEHOV
Jabra SPEAK 410, med 3,5 mm headsetuttag och full-duplexljud, är idealisk för samtal mellan två personer och för andra
funktioner såsom e-learning och för att lyssna på mediafiler i
datorn. Det går lätt att skifta till användning för privata samtal
för att inte störa kollegorna i öppna kontorslandskap.
-- Perfekt för enskilda samtal och konferenssamtal i små grupper
-- Kompatibel med ledande UC-system och VoIP-klienter
-- Optimerad för Microsoft Lync
-- Enkel att använda med användarvänliga knappar på högtalaren
-- Inbyggd besvara-/avslutaknapp för förbättrad produktivitet
– du missar aldrig ett samtal
-- Äkta bredbandsljud för kristallklara samtal
-- Kompakt design. Lätt att ta med sig. Integrerad USB-sladd och
skyddsfodral.
-- Headsetuttag för privata samtal

MICROSOFT® LYNC™
Jabra SPEAK 410 finns också i en variant optimerad för
Microsoft Lync. Anslut bara Jabra SPEAK 410 till din dator
- inga extra mjukvaror eller drivrutiner krävs.
PROFESSIONELL LJUDKVALITET
Med avancerad digitalbehandling (DSP) i Jabra SPEAK
410 får du kristallklart ljud med bredbandskvalitet. Med
den kraftfulla högtalaren och den inbyggda 360-graders
rundstrålande mikrofonen hörs och hör konferensdeltagarna
runt hela bordet.

TM

Alla nuvarande USB-enheter som är optimerade för Microsoft® Office Communicator (PC-version), såsom headset, kommer vara kompatibla med Microsoft® Lync™.

V01_1010

GN Netcom är en världsledande leverantör av innovativa headsetlösningar. GN Netcom utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter under varumärket Jabra.

JABRA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GN NETCOM A/S
WWW.JABRA.SE
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FUNKTIONER & FÖRDELAR
FUNKTIONER

FÖRDELAR

Funktionsknappar på enheten

Enkel hantering besvara/avsluta/sekretess/volym

Rundstrålande mikrofon och
360-graders/1 meters täckning

Idealisk för konferenssamtal med fler än 4 deltagare. Med båda händerna fria går
arbetet och samarbetet så mycket enklare.

Smidig och kompakt design med integrerad
USB-sladd och väl anpassat skyddsfodral

Väldigt smidig att ta med sig och lätt att installera

Besvara-/avsluta-knapp på högtalartelefon

Ökar produktiviteten eftersom alla samtal kan besvaras

Inbyggt headsetuttag 3,5 mm

För privata samtal, anslut valfritt Jabra-headset med snabbkontakt (QD).
Kräver anslutningssladd 8800-00-99.

LED-indikatorer

Statusindikatorer för visuell hjälp och förbättrad användarvänlighet

Hi-fi-högtalare

Högkvalitativt ljud för bästa möjliga samtalsupplevelse

Äkta bredbandsljud och full-duplex-ljud

Kristallklart och naturligt ljud vid alla samtal

Inbyggd ekodämpning

Inget störande ljud även vid maxvolym

Operativsystem som stöds
- Windows XP
- Windows Vista (32-bit, 64-bit)
- Windows 7 (32-bit, 64-bit)

Fungerar tillsammans med alla större operativsystem

