Frihed og produktivitet
•
•
•
•

Et helt trådløst headset, der giver fuldstændig bevægelsesfrihed og stor betjeningskomfort
Optimal mobilitet på kontoret – op til 150 m1 rækkevidde og op til 12 timers taletid
Smart desiGN– vælg mellem tre mikrofonarme og remote besvarelse/afslutning af opkald (tilbehør)
Store fordele, f.eks. fuldt mobile og fleksible telefonmøder

Dit arbejdsmiljø har udviklet sig – og det har headsettet også. Det trådløse Jabra GN9120 headset er fremtiden for
effektiv telefoni. Med en helt utrolig rækkevidde på op til 150 m1, op til 12 timers taletid og en lang række fantastiske funktioner får du mere fra hånden med Jabra GN9120.
I moderne virksomheder er det meget populært at holde telefonmøder. Med den avancerede konferencefunktionalitet i Jabra GN9120 kan op til fire headset deltage i et opkald. Nu kan du gennemføre mobile telefonmøder uden
besværlige og skrattende telefoner og bookning af mødelokaler.
Hvis du kombinerer Jabra GN1000 håndsætløfteren med Jabra GN9120, kan du besvare og afslutte opkald, selv
om du ikke sidder ved dit skrivebord. En speciel udgave af Jabra GN9120 fungerer oven i købet sammen med den
indbyggede remotefunktionalitet til besvarelse/afslutning af opkald i visse telefoner.
Fleksibilitet, komfort og elegance kendetegner Jabra GN9120, som leveres med én af tre forskellige mikrofonarme
og to bæremåder. Uanset hvilken letvægts-mikronfonarm du vælger, eller hvilken bæremåde du foretrækker, vil du
opleve optimal komfort hele dagen. Jabra GN9120 er kompatibelt med næsten alle telefoner og lever op til verdens
skrappeste standarder for beskyttelse mod høreskader ved at fjerne evt. skadelige høje lyde.
Jabra GN9120 hjælper dig med at holde tempoet ved at give dig friheden til at arbejde, som du vil.

Funktion

Fordel

Mikrofontype

Jabra GN9120 er det eneste headset, der giver dig valget mellem 3 forskellige mikrofonarme (og mikrofontyper).
Vælg den, der passer til netop dit behov:
Midi mikrofonarm: Støjfiltrerende mikrofon med fremragende lyd - ideel i enkeltmandskontorer og i stille
kontormiljøer.
Micro mikrofonarm: Standard mikrofon med fremragende lyd - ideel i åbne kontormiljøer.
Flex mikrofonarm: Støjreducerende mikrofon med bedste støjreduktion - ideel i åbne og støjende kontorlandskaber samt call center miljøer.

Bæremåde

Hovedbøjle: Nyd den klassiske, komfortable Jabra GN9120 hovedbøjle. De bløde ørepuder i kunstlæder til
Jabra GN9120 giver optimal komfort hele dagen.
Ørekrog: Jabra GN9120 ørekrogen sidder behageligt og perfekt rundt om øret hele dagen.

Rækkevidde op til 150m1

Jabra GN9120 headsettets uovertrufne rækkevidde giver dig op til 150 meters mobilitet fra baseenheden!

Op til 12 timers taletid

Med en taletid på op til 12 timer svigter Jabra GN9120 dig ikke på selv de længste dage.

Batteriopladningstid

Med en hurtig batteriopladningstid på 1,5 t bliver du mere produktiv endnu hurtigere.

Mikrofonafbryder

Hvis du har brug for at tale med nogen i lokalet under en telefonsamtale, kan du hurtigt afbryde transmissionen
af din stemme med mikrofonafbryderen.

Online-indikator

Takket være den smarte online-indikator kan alle se, hvornår du taler i telefon. Jabra GN9120 sørger for, at dine
vigtige samtaler ikke bliver afbrudt.

Volumenkontrol

Justering af modtagelyd: Du har fuld kontrol over modtagelyden og kan justere denne ved et enkelt tryk på
volumenknapperne.
Justering af sendelyd: Du kan naturligvis også justere din egen stemmes lydstyrke, så den passer til den, du
taler med.

Headset/håndsæt-funktion

Selv om et headset forøger din komfort og produktivitet, kan der opstå situationer, hvor du vil bruge telefonrøret. Med Jabra GN9120 kan du let skifte mellem headset og håndsæt.

Akustisk chok

Jabra GN9120 giver dig effektiv og pålidelig beskyttelse mod høreskader og lever op til verdens skrappeste
regler på området.  

Udskifteligt batteri

Headsettets fremragende batteri har lang levetid. Det er også nemt at skifte. Bemærk: Anvend kun batterier, der
er godkendt af GN A/S.

Reliefknapper

De tre behagelige reliefknapper gør headsettet nemt og komfortabelt at bruge! Det er lige ud ad landevejen at
besvare/afslutte opkald og justere volumen.

Telefonkonference

Med den avancerede konferencefunktionalitet kan op til fire headset deltage i et opkald. Nu kan du gennemføre
mobile telefonkonferencer næsten overalt på kontoret!

Remote besvarelse/afslutning af opkald2

Med remote besvarelse/afslutning af opkald kan du besvare og afslutte opkald, selv om du ikke sidder ved dit
skrivebord.

Smart Power Management

Du kan spare på batteriet og forlænge dets levetid ved hjælp af strømsparefunktionen. Jo tættere, du er på
baseenheden, jo mindre strøm bruger headsettet. Du kan også vælge mellem standardeffekt og lav effekt
afhængigt af, om du normalt er tæt på eller langt fra baseenheden.

Teknologi
1.8 GHz DECT

Med den anerkendte DECT-teknologi får du altid pålidelig og sikker lydkvalitet uden forvrængninger.

Transmissionseffekt 0,1-63 mW

Jabra GN9120 headsettets transmissionseffekt ligger langt under den effekt, der i internationale love og regler er
fastsat som den maksimale for elektronisk udstyr. Derfor kan du have fuld tillid til, at det er sikkert at bruge.

Garanti
2 års garanti

Du kan regne med GNs garanti. Vi skriver ikke noget med småt.

Tilbehør

1
2

Jabra GN1000 RHL

Med Jabra GN1000 håndsætløfteren får du optimal komfort, fordi du kan besvare/afslutte opkald, selvom du
ikke sidder ved skrivebordet.

Ekstra headset

Du kan købe ekstra headset til brug sammen med den primære Jabra GN9120 baseenhed. Ekstra headset kan
f.eks. bruges af kolleger eller besøgende til opkald eller telefonkonferencer.

Oplader

En ekstra oplader er ideel til opladning af ekstra headset, eller hvis en enkelt telefonlinje bruges af flere
personer. Sammen med et ekstra headset er en oplader den perfekte løsning til traditionelle telefonkonferencer.

Målt i almindelige åbne kontormiljøer.
Denne Jabra GN9120 funktion fungerer sammen med Jabra GN1000 RHL (tilbehør) og med visse telefoner,
der har indbygget remote opkaldsbesvarelse/-afslutning.
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