GN9350e

Stijlvol. Onovertroffen geluid.
Draadloze bureau- en IP-telefonie.
De revolutionaire Jabra GN9350e is het ultieme voorbeeld van
een draadloze headset voor op kantoor. De Jabra GN9350e is
dankzij zijn multifunctionele karakter aan te sluiten op zowel
uw bureautelefoon als op uw PC. Dit betekent dat u zonder
problemen kunt overstappen naar VoIP-toepassingen zonder dat
u nieuwe headsets hoeft aan te schaffen.
• DSP-technologie en IntelliTone™ voor ongeëvenaarde
geluidskwaliteit en optimale gehoorbescherming
• Dual Connectivity: voor gebruik met bureautelefoons én
PC-toepassingen
• 6,8 kHz high definition wideband geluid in IP-modus
• Verbeterd bereik: tot 120 meter bereik in kantooromgeving
• Optimale gesprekshelderheid dankzij verbeterde wind reductie
• LCD scherm voor een eenvoudige bediening van het menu
• Noise Cancelling microfoon voor vermindering van het
achtergrondgeluid
• Tot 9 uur spreektijd, en zelfs onbeperkte spreektijd met
optionele extra batterij
• Conferentiefunctie tot 4 gebruikers
• Gewicht van slechts 26 gram en keuze uit 3 verschillende
draagstijlen

Wideband geluidskwaliteit betekent dat het 6,8 kHz frequentiebereik van de Jabra GN9350e tot twee keer groter is dan dat
van bureautelefonie. Dit zorgt ervoor dat u alles de eerste keer
duidelijk hoort en daarom professioneler overkomt naar uw
klant, en tevens meer werk in minder tijd kunt verzetten.
Dankzij de intuïtieve bedieningstoetsen, de keuze uit 3
verschillende draagstijlen met zachte materialen en het unieke
LCD scherm op het basisstation kunt u de Jabra GN9350e op
eenvoudige wijze aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. 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 120 meter kunt u overal in
het kantoor gesprekken voeren. Dankzij de flexibiliteit,
het ongekende comfort en de uitstekende geluidskwaliteit
van de Jabra GN9350e, behoren de beperkingen van uw
bureautelefoon of PC-toepassingen voorgoed tot het verleden.
Voortaan is heel het kantoor uw domein.

De Jabra GN9350e biedt u ongeëvenaard geluid. De revolutionaire
Digital Signal Processing (DSP) technologie filtert onzuiverheden
uit het inkomende signaal, verbetert de geluidskwaliteit en zorgt
ervoor dat het volume constant is. 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.

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

Voordeel

Dual Connectivity

De Jabra GN9350e is een draadloze headset die zowel kan worden aangesloten op uw bureautelefoon als op uw PC voor VoIP- toepassingen. Om de
compatibiliteit te controleren, gaat u naar www.jabra.com

Tot 120 meter bereik

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

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

Uw Jabra GN9350e is altijd klaar voor gebruik.

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.

Wideband geluid, 6,8 kHz bij PC- applicaties

Dankzij de revolutionaire bandbreedte van de Jabra GN9350e kunt u genieten
van uitzonderlijk geluid.

Audio bandbreedte 150 Hz – 3,5 kHz bij
bureautelefonie

Glashelder geluid.

Mute-functie

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

Online indicator

Eenvoudig herkenbare LED geeft uw online status aan.

Volumeregeling

Volume altijd eenvoudig instelbaar.

DSP (Digitale Signaalverwerking)

De geavanceerde DSP-technologie verwerkt inkomende signalen en filtert
onzuiverheden, wat resulteert in ongeëvenaard, glashelder geluid.

Auto-volume

DSP auto-volume elimineert automatisch schommelingen in het volume en
houdt alle gesprekken op hetzelfde niveau.

Display basisstation (LCD)

Gemakkelijk installeren van alle parameters, naar uw eigen voorkeur.

3 draagstijlen, voor optimaal comfort voor elke
individuele gebruiker:

Kies de draagstijl die het beste bij u past.
• Op het oor (oorhaak)
• Over het hoofd (hoofdband)
• Achter de nek (nekband)

Conferentiegesprekken met meerdere headsets

Er kunnen tot vier headsets op één basisstation worden aangesloten voor een
conferentiegesprek. Vanaf nu neemt u in alle vrijheid deel aan conferentiegesprekken.

Gesprekken op afstand beantwoorden/
beëindigen

Met de Jabra GN9350e kunt u gesprekken op afstand beantwoorden en
beëindigen. De Jabra GN9350e is compatibel met:
• De Jabra GN1000 RHL, die automatisch de hoorn van uw bureautelefoon
opneemt en weer neerlegt.
• Een in de telefoon ingebouwde Electronic Hook Switch (EHS), die oproepen
elektronisch aanneemt en beëindigt.

PeakStop™ technologie –max 118 dB SPL (RMS)

Filtert het inkomende signaal van hinderlijke geluidspieken.

Digitale codering

De Jabra GN9350e versleutelt het signaal zodat uw gesprekken volledig
beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

Technologie

1.8 GHz DECT
63 mW transmissievermogen

Garantie

2 jaar

Specificaties

Gewicht: 26 g
Gewicht basisstation: 255 g

Accessoires

Linksdragende nekband is optioneel verkrijgbaar
Extra batterij
Extra oplader
Jabra GN1000 Hoornlifter

