
Technická daTaŘada JaBRa PROTM 900

Řada Jabra PrO 900
bezdrátOvá kOmunikace PrO každéhO

Jabra PrO 900 je profesionální bezdrátová náhlavní souprava 
navržená k maximální výkonnosti. nyní může každý ve vaší 
kanceláři využít výhody zvýšení produktivity a pohodlí, které 
tato bezdrátová souprava přináší. Snadné, intuitivní a vysoce 
kvalitní multifunkční bezdrátové řešení.

JednOduchý, intuitivní deSign umOžňuJící rychlOu 
adaPtaci uživatele
Modely řady Jabra PRO 900 mají snadné nastavení a nabízejí intu-
itivní ovládání hovorů, díky čemuž si uživatel na toto zařízení vel-
mi rychle zvykne. díky přizpůsobitelné hlasitosti vyzvánění a pěti 
různým volitelným typům vyzvánění uživatelé Jabra PRO 900 vel-
mi snadno zjistí, kdy jejich telefon zvoní - a kdy se nejedná o te-
lefon kolegy - což je obzvláště důležité při rozsáhlém bezdráto-
vém nasazení. 

zvyšuJe PrOduktivitu zaměStnanců
Model řady Jabra PRO 900 přináší svobodu a pohodlí bezdrátové 
komunikace každému. Můžete tak nyní mluvit za chůze až do 
vzdálenosti 120 metrů od svého stolu, čímž je zajištěna lepší spo-
lupráce, zvládání více úkolů najednou a produktivita. 

Snadné naSazení dO akce a SPráva
náhlavní souprava Jabra PRO 900 je optimalizována k používání 
se všemi hlavními systémy stolních telefonů a platformami sjed-
nocené komunikace 

nadčaSOvá inveStice - vOlně dOStuPné aktualizace 
SOftwaru
Modely Jabra PRO 900 jsou ze 100 % softwarově založeny, což 
umožňuje aktualizovat náhlavní soupravu bez vynaložení dalších 
investic. Řešení přichází ruku v ruce s volně dostupným progra-
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náhlavní souprava Jabra PRO 900 ve verzi s jednoduchou a duální konektivitou. 
Zde je uvedena verze s duální konektivitou Bluetooth, která spojuje veškeré 
hovory ze stolního telefonu i mobilních zařízení v jednom handsfree zařízení.

movým vybavením, který umožňuje spolupráci s řadou softwaro-
vých telefonů prostřednictvím vestavěných ovladačů, stejně jako 
možností aktualizovat vaše řešení náhlavní soupravy Jabra volně 
dostupnými balíčky Value Packs a Service Packs.

bezPečnOSt uživatele a čiStý zvuk 
Bezdrátová náhlavní souprava řady Jabra PRO 900 je i přes snad-
né používání hlavně zaměřená na kvalitu zvuku a bezpečnost 
uživatele. Funkce, jako je technologie Jabra SafeTone™, potlačuje 
hlasité zvuky dříve, než stačí poškodit sluch uživatele a zajišťuje, 
aby pracovníci byli v bezpečné vzdálenosti od nadměrného hluku. 
a to všechno s jasně čistým zvukem.
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Řada Jabra PrO 900 PŘehled
verze název verze Popis určení a další vlastnosti

Jabra PRO™ 920 Bezdrátová náhlavní souprava 
pro stolní telefon

 � handsfree komunikace do 120 metrů od stolního telefonu.
 � Mluvit můžete až 8 hodin bez obav z vybití baterie.

Jabra PRO™ 930 Bezdrátová náhlavní souprava 
decT pro softwarový telefon

 � handsfree komunikace do 120 metrů od základny.
 � Mluvit můžete až 8 hodin bez obav z vybití baterie.

Jabra PRO™ 930 MS Bezdrátová náhlavní souprava 
decT pro softwarový telefon, 
optimalizovaná pro Lync 

 � až 120 metrů handsfree komunikace pro Microsoft Lync. 
 � Mluvit můžete až 8 hodin bez obav z vybití baterie.

Jabra PRO™ 925  
s duálním připojením 

Bezdrátová náhlavní souprava 
určená pro stolní telefony a 
mobilní zařízení

 � handsfree komunikace do 100 metrů od stolního telefonu nebo mobilního zařízení. 
 � Přesměrujte si hovory ze svého stolního telefonu na své mobilní zařízení a 

pokračujte v hovoru i při odchodu z kanceláře. 
 � Mluvit můžete až 12 hodin bez obav z vybití baterie.
 � Funkce nFc připojí vaše zařízení jednoduchým dotykem.

Jabra PRO™ 935  
s duálním připojením 

Bezdrátová náhlavní souprava 
Bluetooth pro softwarový 
telefon a mobilní zařízení

 � Spojte svoji náhlavní soupravu přímo s vaším Pc (vyžaduje adaptér Bluetooth) nebo 
mobilním telefonem/tabletem bez základny. 

 � handsfree komunikace do 100 metrů od základnové stanice nebo mobilního zařízení. 
 � Přesměrujte si hovory ze svého softwarového telefonu na své mobilní zařízení a 

pokračujte v hovoru i při odchodu z kanceláře. 
 � Mluvit můžete až 12 hodin bez obav z vybití baterie.
 � Funkce nFc připojí vaše zařízení jednoduchým dotykem.

Jabra PRO™ 935 MS  
s duálním připojením 

Bezdrátová náhlavní souprava 
Bluetooth pro softwarový 
telefon a mobilní zařízení, 
optimalizovaná pro platformu 
Lync

 � Spojte svoji náhlavní soupravu přímo s vaším Pc (vyžaduje adaptér Bluetooth) nebo 
mobilním telefonem/tabletem bez základny. 

 � handsfree komunikace do 100 metrů pro Microsoft Lync nebo mobilní zařízení. 
 

 � Přesměrujte si hovory ze svého softwarového telefonu na své mobilní zařízení a 
pokračujte v hovoru i při odchodu z kanceláře. 

 � Mluvit můžete až 12 hodin bez obav z vybití baterie.
 � Funkce nFc připojí vaše zařízení jednoduchým dotykem.

Řada JaBRa PROTM 900
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křišťálově čistý zvuk
Digitální zpracování signálu pro jasnější zvuk
Čistý zvuk je nezbytný pro dobrou konverzaci, nemluvě o efektivitě  
a přesnosti hovoru. Technologie digitálního zpracování signálu (dSP)  
v audio zařízeních Jabra odstraní okolní hluk a ozvěnu a současně i 
chrání uživatele před náhlými, škodlivými výkyvy hlasitosti.  
doba vyřízení hovoru a možných nedorozumění je výrazně zkrácena.

hd voice - širokopásmový zvuk
Vysoce kvalitní zvuk pro křišťálově čisté rozhovory
Vychutnejte si zvuk s vysokým rozlišením s technologií hd Voice a 
užijte si křišťálově čistou, srozumitelnou komunikaci. Získáte reálnou, 
živou konverzaci, při níž se můžete plně soustředit pouze na obsah 
a nemusíte bojovat s tím, že se budete snažit pochopit, co osoba na 
druhém konci linky říká.

Softwarové aplikace Jabra
Snadná konfigurace zařízení a integrace softwarového telefonu
Zvukové nastavení zařízení můžete přizpůsobit a ovládat pomocí soft-
warových aplikací Jabra. Získáte plnou integraci a možnost dálkového 
ovládání hovorů s nejnovější generaci softwarových telefonů.

mikrofon s potlačením šumu
Eliminuje nežádoucí hluk v pozadí
Mikrofony s potlačením šumu snižují nežádoucí hluk na pozadí a jsou 
ideální v přeplněných a hlučných, otevřených kancelářských prostředích.

PeakStop™
Bezpečný zvuk a vynikající ochrana sluchu
Technologie PeakStop™ odfiltrovává potenciálně nebezpečné hlasité 
zvuky nebo tóny dříve, než se dostanou k vašim uším, a udržuje je tak  
v bezpečném rozsahu akustického tlaku, čímž chrání váš sluch. 

vzdálená správa zařízení
Vzdálené hromadné nasazení a správa zařízení
konfigurujte a implementujte firemní audio zařízení vzdáleně z jednoho 
centrálního místa. S webovým řešením Jabra Xpress získáte ihned 
nejnovější funkce. díky vzdálené správě zařízení můžete s Jabra Xpress 
získat také úplný přehled o všech audio zařízeních Jabra nainstalova-
ných v iT síti.

dálkové ovládání hovorů
Bezproblémová integrace mezi telefonem a náhlavní soupravou
Přijímejte a ukončujte hovory na audio zařízení Jabra s bezproblémo-
vou integrací mezi vaším telefonem a náhlavní soupravou. Vzdálené 
ovládání hovoru vám dává možnost plnit více úkolů najednou a být 
produktivní. S bezdrátovým zvukovým zařízením Jabra můžete ovládat 
hovory, i když jste daleko od svého pracovního stolu.

Safetone™
Zvýšená ochrana sluchu
Jabra SafeTone™ zahrnuje Jabra PeakStop™ a Jabra intelliTone™, 
pokročilou technologii ochrany sluchu. Využijte jasné, ostré a 
automatické omezení průměrné expozice hlasitosti během pracovního 
dne podle norem a předpisů týkajících se akustiky. Funkce, která nabízí 
významnou jistotu, bezpečnost a pohodlí při současném zvyšování 
kvality komunikace.

Pohodlí při hovoru
Buďte laskaví ke svým uším
Zajistěte si maximální pohodlí s širokou škálou stylů, které odpovídají 
vašim individuálním potřebám a požadavkům. naše lehké, ergonomic-
ky navržené rámy spolu s měkkými náušníky, nastavitelnými sponami 
přes hlavu a raménky mikrofonu zaručí pohodlnost náhlavní soupravy 
po celý den.

mOdely Jabra PrO 930/935
uc funkčnost ihned po připojení
Funkčnost ihned po připojení u všech hlavních systémů UC
Zařízení Jabra se vyznačuje intuitivním ovládáním hovorů a bez-
problémovým spojením se všemi hlavními aplikacemi sjednocené 
komunikace a softwarových telefonů. Jejich nastavení i ovládání je 
snadné, takže nejsou náročné na odborné znalosti instalace nebo 
požadavky na zaučení.

mOdely dect
bezdrátová svoboda až 120 metrů
Handsfree komunikace na vzdálenost až 120 metrů
Získejte bezdrátovou mobilitu až do vzdálenosti 120 m, která vám 
umožní plně ovládat vaše handsfree řešení Jabra s technologií decT. 
Můžete přijímat hovory, zvládat více úkolů najednou  
a pohybovat volně se podle toho, jak potřebujete.

výdrž baterie na jedno nabití 8 hodin
Komunikujte až 8 hodin bez starostí o výdrž baterie
Bezdrátové zvukové zařízení by nebylo užitečným nástrojem, kdyby 
nebylo podpořeno neuvěřitelnou výdrží baterie. Přestože se do tak 
malého prostoru vešlo tolik výkonu, stále na jedno nabití vydrží až 8 
hodin. Takže můžete mluvit a pracovat tak dlouho, jak budete chtít.

mOdely bluetOOth
bezdrátová svoboda až 100 metrů 
Handsfree komunikace na vzdálenost až 100 metrů
díky technologii Bluetooth® třídy 1 vám zařízení Jabra umožní 
připojit se k celé řadě zařízení: od chytrých telefonů a tabletů až po 
notebooky. Získáte bezdrátovou mobilitu na vzdálenost až 100 metrů, 
takže máte plnou kontrolu nad svými handsfree hlasovými řešeními 
Jabra. Můžete telefonovat či plnit jiné další úkoly podle svých potřeb.

výdrž baterie na jedno nabití 12 hodin
Komunikujte až 12 hodin bez starostí o výdrž baterie
Bezdrátové zvukové zařízení by nebylo užitečným nástrojem, kdyby 
nebylo podpořeno neuvěřitelnou výdrží baterie. Přestože se do tak 
malého prostoru vešlo tolik výkonu, stále na jedno nabití vydrží až 12 
hodin. Takže můžete mluvit a pracovat tak dlouho, jak budete chtít.

duální připojení
Všechny své hovory můžete spravovat z jedné náhlavní soupravy
Technologie umožňující duální připojení vám dovolí ovládat z jediné 
náhlavní soupravy hovory na několika různých zařízeních. Získáte 
větší flexibilitu a lepší uživatelskou zkušenost.

Připojení dotykem
Slouží k připojení zařízení jednoduchým dotykem
Technologie near Field communication (nFc) usnadňuje okamžité 
připojení vašeho zařízení Jabra a jeho komunikaci s mobilními tele-
fony, tablety a interaktivními značkami. Stačí jen jediný dotyk. Stačí 
současně klepnout na telefon a zařízení Jabra a jste připraveni mluvit 
nebo streamovat hudbu.
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PŘínOSy výrObků Řady Jabra PrO 900 SerieS

Řada JaBRa PROTM 900


