GN9330e

Stijlvol design.
Draadloze vrijheid.
De Jabra GN9330e draadloze headset voor op kantoor helpt
u om efficiënter en comfortabeler te werken. Met deze stijlvolle
draadloze headset houdt u uw handen vrij tijdens een gesprek
en kunt u doorgaan met uw dagelijkse bezigheden terwijl u
telefoneert. Uw productiviteit zal stijgen en u verzet
gemakkelijk meer werk in minder tijd.
•
•
•
•
•

Verbeterd bereik: tot 120 meter bereik in kantooromgeving
Stijlvol design
Tot 9 uur spreektijd
Uitstekend geluid
Noise Cancelling microfoon voor vermindering van het
achtergrondgeluid
• Weegt slechts 26 gram
• Volledige vertrouwelijkheid dankzij geavanceerde digitale
codering
• Keuze uit 2 verschillende draagstijlen, met een derde
draagstijl als optionele accessoire

gemak voor elke individuele gebruiker. En dankzij het het
gewicht van slechts 26 gram vergeet u zelfs dat u hem draagt.
De spreektijd van 9 uur kan zelfs worden vergroot met een
optionele extra batterij die tijdens een gesprek kan worden
gewisseld. Met een verbeterd bereik tot maar liefst 120 meter
kunt u overal in het kantoor gesprekken voeren. Dankzij de
flexibiliteit, het ongekende comfort en de uitstekende geluidskwaliteit van de Jabra GN9330e, behoren de beperkingen van
uw bureautelefoon voorgoed tot het verleden. Voortaan is heel
het kantoor uw domein.

De nieuwe Jabra GN9330e biedt u altijd helder geluid op
een constant niveau, gefilterd van hinderlijke geluidspieken
(PeakStop™ technologie). De nieuwe microfoonarm met
Noise Cancelling microfoon en verbeterde wind reductie filtert
het uitgaande signaal van storende omgevingsgeluiden,
zelfs wanneer u in een rumoerige omgeving werkt.
Dankzij de intuïtieve bedieningstoetsen is de Jabra GN9330e
eenvoudig aan te sluiten en zeer gemakkelijk in gebruik.
De stijlvolle headset biedt u de keuze uit 2 verschillende
draagstijlen met zachte materialen, voor optimaal comfort en
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KENMERKEN & VOORDELEN
Kenmerk

Voordeel

Draadloze headset

De draadloze Jabra GN9330e biedt u handsfree flexibiliteit, waardoor u
efficiënter werkt en uw productiviteit aanzienlijk zal stijgen.

Tot 120 meter bereik

Het hele kantoor is uw domein. U bent niet langer gebonden aan uw werkplek
om gesprekken te voeren.

Tot 9 uur spreektijd

De Jabra GN9330e wordt geleverd met 1 batterij die 9 uur spreektijd biedt.
Een optionele extra batterij voor onbeperkte spreektijd is leverbaar als accessoire.

Stand-by tijd:
• 43 uur met stroom op het basisstation
• 120 uur zonder stroom op het basisstation

Uw Jabra GN9330e is altijd klaar voor gebruik.

Oplaadtijd volle batterij: 3 uur

De batterij van de Jabra GN9330e is snel op te laden in het basisstation,
zodat u uw gesprekken niet worden afgebroken.

Statusindicator batterij

De 4 LED’s houden u te allen tijde op de hoogte van de status van uw batterij.

Noise Cancelling microfoon

Zelfs in een rumoerige omgeving klinkt u helder en duidelijk naar uw
gesprekspartner.

150 Hz – 3,5 kHz audio bandbreedte

Glashelder geluid.

Mute-functie

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

Volumebeheersing

Intuïtieve knoppen zorgen ervoor dat het volume eenvoudig aan te passen is.

2 draagstijlen:
• Op het oor (oorhaak)
• Over het hoofd (hoofdband)

Kies de draagstijl die het beste bij u past.
De zachte en comfortabele materialen zorgen voor optimaal comfort.

Eenvoudige aansluiting

Gemakkelijk en snel aan te sluiten op vrijwel alle bureautelefoons.

Gesprekken op afstand beantwoorden/
beëindigen

Met de optionele Jabra GN1000 Hoornlifter bent u in staat om gesprekken op
afstand aan te nemen of te verbreken. Geniet van ultieme vrijheid op kantoor.

PeakStop™ technologie –max 118 dB SPL (RMS)

Filtert het inkomende signaal van hinderlijke geluidspieken.

Digitale codering

De Jabra GN9330e versleutelt het signaal zodat uw gesprekken volledig
beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

Technologie

1,8 GHz DECT
63 mW transmissiekracht

Garantie

2 jaar

Specificaties

Gewicht headset: 26 gram
Gewicht basisstation: 255 gram

Accessoires

Achter de nek draagstijl (nekband), zowel links- als rechtsdragend
verkrijgbaar.
Extra batterij
Extra oplader
Jabra GN1000 Hoornlifter

De Jabra GN9330e voldoet aan de veiligheidsnormen die uiteengezet zijn in de internationale standaard IEC 60950-1

