GN9120 DUO

Twee keer zo helder.
Uitzonderlijk draadloos bereik.
De draadloze Jabra GN9120 Duo headset zet een nieuwe
standaard voor zakelijke communicatie in rumoerige kantooromgevingen en contact centers. De nieuwe duo-versie van de
bekroonde Jabra GN9120 biedt ware draadloze vrijheid
gecombineerd met buitengewoon comfort en uitstekende
geluidskwaliteit.
• De twee oorstukken zorgen voor optimale concentratie
• Noise Cancelling microfoon voor gereduceerd achtergrondgeluid en glasheldere gesprekken
• Tot 150 meter ongeëvenaarde draadloze mobiliteit
• Tot 12 uur gesprekstijd
• Conferentiefunctie tot vier headsets
• De Jabra GN9120 Duo kan aangemeld worden op het
basisstation van de Jabra GN9120 Mono en andersom
De draadloze Jabra GN9120 Duo headset is dé zakelijke
oplossing voor draadloze handsfree telefonie. Dankzij het bereik
tot maar liefst 150 meter, de gesprekstijd tot 12 uur en een
breed scala aan innovatieve mogelijkheden, is de Jabra GN9120
Duo de ideale headset voor rumoerige kantooromgevingen.

Conferentiegesprekken zijn onlosmakelijk verbonden met de
zakelijke wereld van vandaag. Met de conferentiefunctie van
de Jabra GN9120 Duo is het mogelijk om met maximaal vier
headsets deel te nemen aan het gesprek. U heeft dus nooit meer
last van krakende luidsprekers waar het hele kantoor van mee
kan genieten. Met behulp van de GN 1000 RHL, die automatisch
de hoorn van uw toestel opneemt en weer neerlegt, kunt u zelfs
op afstand gesprekken beantwoorden en beëindigen. En met de
GN 8110 RJ9 adapter heeft u direct toegang tot PC-gebaseerde
IP-telefonie.
De Jabra GN9120 Duo is betrouwbaar en speciaal ontworpen
voor veeleisende omgevingen. De PeakStop™ technologie
elimineert harde geluiden en de headset is compatibel met
vrijwel iedere telefoon. De Jabra GN9120 Duo biedt u volledige
draadloze vrijheid en optimale concentratie in de meest
rumoerige werkomgeving.

De Jabra GN9120 Duo kan aangemeld worden op het basisstation van de Jabra GN9120 Mono en andersom. Uw Jabra
GN9120 Mono basisstation blijft dus nuttig wanneer u overstapt
naar een Duo of een collega een Jabra GN9120 Duo headset
aanschaft.

Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S
www.jabra.com

GN9120 duo

kenmerken & voordelen
kenmerk

voordeel

Twee oorstukken

Geen last van omgevingsgeluid. Optimale concentratie.

Noise Cancelling microfoon

Uitstekend geluid – perfect voor open, rumoerige kantooromgevingen.

Bereik tot maximaal 150 meter

Met het ongeëvenaarde bereik van de Jabra GN9120 Duo heeft u tot maar liefst 150
meter bewegingsvrijheid.

Tot 12 uur gesprekstijd

Met 12 uur gesprekstijd laat de Jabra GN9120 Duo u niet in de steek; zelfs niet
tijdens de langste werkdagen.

Conferentiefunctie

De conferentiefunctie biedt u de mogelijkheid om met maximaal vier headsets aan
een gesprek deel te nemen. Dat maakt het mogelijk om mobiel een conferentiegesprek te voeren vanaf vrijwel iedere plek in het kantoor.

Mute-functie

Met de mute-functie wordt de microfoon tijdelijk uitgeschakeld, ideaal wanneer u
even overleg wilt plegen met uw collega´s.

Volumeregeling

Inkomend geluid:
U heeft volledige controle over het stemvolume van de persoon waarmee u belt, dit
kunt u zelf gemakkelijk aanpassen.
Uitgaand geluid:
U kunt ook het geluid van uw eigen stem aanpassen aan de wensen van de persoon
die u aan de telefoon heeft.

Peakstop™ technologie

De Jabra GN9120 Duo beschermt u tegen plotselinge harde geluidspieken van het
telefoonnetwerk – max 118 dB SPL (RMS).

1.8 GHz DECT

Met de bewezen DECT-technologie kunt u te allen tijde storingsvrij en veilig
telefoneren.

Garantie

2 jaar garantie.
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Gebaseerd op gebruik in standaard open kantooromgevingen.

