Jabra Speak™ 410 a Jabra Speak™ 510

Technická data

ZAPOJTE SE DO KONVERZACE
– KDEKOLIV A KDYKOLIV.

S přenosným hlasovým komunikátorem Jabra Speak, který
vám dává moc doslova proměnit jakoukoli místnost
v konferenční místnost, zvýšíte produktivitu a zůstanete
soustředění, ať budete kdekoli. Bez ohledu na místo a čas
nyní dokážete spojit konverzaci kdykoliv a kdekoliv.

ŠTÍHLÝ A KOMPAKTNÍ DESIGN

Získejte dokonalé řešení pro audiokonference na požádání,
vyznačující se kompaktním a odlehčeným designem,
integrovaným řízením USB kabelů pro rychlé nastavení a
doplněné o ochranné cestovní pouzdro.

Důvody, proč si vybrat Jabra SPEAK

ŘEŠENÍ S FUNKČNOSTÍ IHNED PO PŘIPOJENÍ

Hlasový komunikátor Jabra Speak lze jednoduše připojit
k počítači, tabletu nebo chytrému telefonu pomocí USB kabelu
nebo přes Bluetooth®. A je to. Jste připraveni komunikovat.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA ZVUKU

Užijte si křišťálově čisté a přirozeně znějící hovory, které
účastníkům umožňují zřetelně slyšet a mluvit na jakémkoliv
místě.

Neomezená mobilita

Vyberte si model Jabra Speak 510 vylepšený o Bluetooth –
budete se moci hladce připojit k jakémukoliv mobilnímu
zařízení a získáte svobodu komunikace dle vlastních
podmínek.

Z každého místa nebo prostoru se stává konferenční
místnost.
Vyberte si mezi kancelářským a osobním hlasovým
komunikátorem k hovorům a zvládání více úloh
najednou ve vašich podmínkách – v kanceláři, doma
nebo na cestách.
Užijte si oceňované zařízení uznávané jako jednička
v kvalitě zvuku (zvuk a hudba) a jednička v designu*.

LZE POUŽÍT S:

Optimální uživatelský zážitek

Využívejte plnou kompatibilitu - včetně ovládání hovorů, s
předním řešením pro UC/softwarový telefon a jakýkoliv
mobilní telefon, chytrý telefon nebo tablet se zapnutou funkcí
Bluetooth.
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* Komunikátor Jabra Speak obdržel v roce 2012 cenu iF Design a v lednu 2011 vyšel
vítězně z testu Sound and Design Evaluation prováděném agenturou GfK.
Výsledky testu jsou k dispozici na www.jabra.com/bestintest

jabra.com/SPEAK

ZJISTĚTE SI VÍCE!

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Netcom A/S podléhá licenci. (Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění).

Jabra SPEAK posouvá audiokonference na novou úroveň.

Jabra Speak™ 410 a Jabra Speak™ 510

Technická data

Kancelářské nebo osobní zařízení?
Vyberte si Jabra Speak dle vlastních potřeb.
Jabra SPEAK 510
HLASOVÝ KOMUNIKÁTOR BLUETOOTH A USB
Vaše osobní zařízení k hovorům a zvládání více úloh
najednou ve vašich podmínkách - v kanceláři, doma,
nebo na cestách. Kompatibilní s počítači a jakýmkoli
zařízením s technologií Bluetooth.

Jabra SPEAK 410
HLASOVÝ KOMUNIKÁTOR USB
Vaše kancelářské zařízení pro telefonování a
současné plnění dalších úkolů u vašeho stolu, nebo
v kancelářském prostředí. Funguje se všemi počítači.
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Ztišit
Bluetooth
Snížit hlasitost
Přijmout hovor
Nastavit hlasitost
vyzvánění
Zapnout/vypnout
Ukončit hovor
Zvýšit hlasitost
Stav baterie
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VLASTNOSTI

PŘÍNOSY

USB kabel

Připojení k softwarovému telefonu PC/UC systémům je
funkční ihned po zapojení (Plug-and-play)

Bluetooth® Třída 1
Mobilní telefony
Tablety

Snadné připojení Bluetooth® k tabletům, mobilním
telefonům a náhlavním soupravám umožňuje lepší
mobilitu. Dosah až 100 metrů pro zařízení podporovaná
Třídou 1

Bluetooth® třída 1
PC

Snadné připojení Bluetooth® k počítačům umožňuje lepší
mobilitu. Dosah až 100 metrů pro zařízení podporovaná
třídou 1. Komunikátor Jabra Speak 510+ se dodává s USB
adaptérem Jabra Link™ 360 Bluetooth® třídy 1

Plná kompatibilita s
UC systémy a VoIP klienty

Bezproblémová integrace a ovládání hovorů s předními
systémy Sjednocené komunikace/softwarovými
telefony, jako je například Microsoft Lync, IBM
Sametime, Cisco, Avaya nebo Skype
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Vestavěný všesměrový
mikrofon

360stupňové pokrytí umožňuje handsfree spolupráci a
účastníci mohou slyšet (a být slyšeni) ze všech úhlů.
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Zpracování digitálního signálu
Technologie (DSP)

Krystalicky čistý zvuk bez ozvěn nebo zkresleného
zvuku, a to i při maximální hlasitosti
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Širokopásmový zvuk/HD Voice

Vysoce kvalitní audio pro nejlepší možný zvuk
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Bluetooth A2DP

Streamování multimédií
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Dobíjecí baterie

Doba hovoru až 15 hodin
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LED indikátory

Intuitivní uživatelské rozhraní
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Vestavěný port náhlavní
soupravy 3,5 mm

Zapojte libovolnou náhlavní soupravu, která vám umožní
soukromý rozhovor v otevřených prostředích
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Jabra PC Suite

Snadná integrace se softwarovým telefonem
Komunikátor Jabra Speak můžete konfigurovat
prostřednictvím centra Jabra Control Center a udržovat
jej tak aktualizovaný
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USB adaptér pro Jabra Link™
360 Bluetooth® třída 1

Snadné připojení Bluetooth® a integrace ovládání hovorů
pomocí počítačového systému softwarového telefonu

Kabel náhlavní soupravy

Připojte ke komunikátoru Jabra Speak kabelovou
náhlavní
soupravu s funkcí „Quick Disconnect“ (rychlé odpojení)

AC adaptér

Komunikátor Jabra Speak lze nabíjet bez počítače

JABRA.COM/SPEAK

Jabra
Speak 410

Jabra
Speak 510

Jabra
Speak 510+
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DS_SPEAK_50082_CZ_V01_1301 - Společnost Jabra není odpovědná za žádné nároky vyplývající z chyb nebo neaktuálních informací v tomto dokumentu.
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