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Hoe vaak bent u met 2 dingen tegelijk bezig, met uw  

telefoonhoorn tussen nek en schouders geklemd? Met de Jabra 

GN9120 draadloze headset houdt u uw handen vrij voor uw 

dagelijkse bezigheden terwijl u aan het telefoneren bent.  

U kunt dus  gemakkelijk en comfortabel multi-tasken, waardoor 

u efficiënter werkt. Bovendien bent u dankzij het bereik van  

150 meter niet meer gebonden aan uw bureau en kunt u  

gemakkelijk een dossier raadplegen of een fax ophalen tijdens 

het telefoongesprek. U verzet meer werk in minder tijd en uw 

productiviteit zal aanzienlijk stijgen.

• Professionele, gebruiksvriendelijke, draadloze headset met  

een uitzonderlijk draadloos bereik van 150 meter.

• Tot 12 uur gesprekstijd.

• Stijlvol design met een keuze uit 3 microfoonarmen en  

2 verschillende draagstijlen.

• Ergonomisch verantwoord en comfortabel multi-tasken,  

zodat u efficiënter werkt en u gemakkelijk meer werk verricht 

in minder tijd.

• Voorzien van vele extra accessoires en mogelijkheden voor 

optimaal gebruik en maximaal efficiëntie.

Telefonisch vergaderen is van essentieel belang voor het  

bedrijfsleven. De conferentiefunctie van de Jabra GN9120 stelt 

u in staat tot vier headsets op hetzelfde gesprek aan te sluiten. 

En dankzij het bereik van 150 meter kunt u, als u eenmaal  

bent aangesloten, de vergadering vanaf elke gewenste plek op 

kantoor bijwonen.

Rennen naar uw bureau als de telefoon overgaat? Dat is 

voorgoed verleden tijd met de Jabra GN1000 RHL Hoornlifter 

gekoppeld aan uw headset. Deze combinatie stelt u in staat om 

gesprekken op afstand te beantwoorden en te beëindigen.  

Er is tevens een speciale versie van de Jabra GN9120 met  

een ingebouwde elektronische beantwoorden/beëindigen- 

functie verkrijgbaar, die direct op uw telefoon kan worden 

aangesloten. Op die manier hoeft nooit meer te rennen of een 

gesprek te missen.

Flexibiliteit, comfort en een stijlvol ontwerp zijn de handels-

merken van de Jabra GN9120, die de keuze biedt tussen drie  

verschillende microfoonarmen en twee verschillende draag-

stijlen. De Jabra GN9120 is uitgerust met een akoestische  

bescherming die harde geluiden elimineert en is compatibel  

met vrijwel iedere telefoon.

De Jabra GN9120 geeft u de vrijheid om op uw eigen manier  

te werken.
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kenmerken & vOOrdelen
kenmerken voordelen

type microfoon alleen de Jabra gN9120 biedt u de keuze uit 3 verschillende microfoonarmen.  

kies het type dat het beste bij u en uw werkomgeving past.

midi microfoonarm: de geluidsfilterende microfoon is ideaal voor privé of rustige kantoren.

micro microfoonarm: de standaardmicrofoon is optimaal voor open kantoren of kantoren 

met meer achtergrondgeluiden.

Flex microfoonarm: de geluiddempende microfoon is optimaal voor open, rumoerige 

kantoren met veel achtergrondgeluiden.

draagstijlen Hoofdband: geniet van de comfortabele, klassieke manier van dragen met de Jabra 

gN9120 hoofdband voor over het hoofd.

oorhaakje: Het Jabra gN9120 oorhaakje klemt zich comfortabel tegen de oorschelp en 

zorgt voor draagcomfort de hele dag.

bereik tot 150m1 Het ongeëvenaarde bereik van de Jabra gN9120 biedt u een draadloos bereik van maar 

liefst 150 meter.

tot 12 uur gesprekstijd met een gesprekstijd tot 12 uur zal de Jabra gN9120 u ook op de langste dagen niet in de 

steek laten.

oplaadtijd batterij van slechts 1,5 uur dankzij een snelle oplaadtijd van de batterij kunt u nog sneller weer aan de slag.

mute-functie met de mute-functie wordt de microfoon tijdelijk uitgeschakeld, ideaal wanneer u even 

overleg wilt plegen met uw collega´s.

on-line indicatie dankzij de slimme on-line indicator kan iedereen zien dat u aan de lijn bent.  

de Jabra gN9120 zorgt er dus voor dat belangrijke gesprekken niet worden onderbroken.

bescherming tegen akoestische schok de Jabra gN9120 biedt u volledige, betrouwbare bescherming tegen akoestische schok,  

en voldoet aan de strengste beschermende regelgeving ter wereld.

conferentiefunctie telefonisch vergaderen is van essentieel belang voor het bedrijfsleven. de conferentiefunctie 

van de Jabra gN9120 stelt u in staat tot vier headsets op hetzelfde gesprek aan te sluiten. 

en dankzij het bereik van 150 meter kunt u, als u eenmaal bent aangesloten, de vergadering 

vanaf elke gewenste plek op kantoor bijwonen.

beantwoorden/beëindigen2 op afstand beantwoorden/beëindigen op afstand laat u gesprekken aannemen/verbreken,  

ook als u niet aan uw bureau zit.

TecHnologie

1.8 gHz dect dankzij de beproefde dect technologie zijn uw telefoonverbindingen altijd interferentievrij, 

en volledig beveiligd.

transmissiesterkte 0,1-63 mw Voor uw absolute veiligheid en vertrouwen ligt de transmissiesterkte van de Jabra gN9120 

ver onder alle internationale weten regelgeving op het gebied van elektrisch vermogen van 

elektronische apparaten.

Accessoires

Jabra gN1000 rHL de Jabra gN1000 rHL maximaliseert uw communicatiegemak door u de mogelijkheid te 

bieden om telefoongesprekken ook te beantwoorden/beëindigen als u niet aan uw bureau zit.

extra headsets extra headsets kunnen worden aangeschaft voor gebruik met het eerste Jabra gN9120  

basisstation. extra headsets kunnen uitstekend gebruikt worden door collega’s of  

bezoekers om te bellen of deel te nemen aan een conferentiegesprek.

bureaulader een extra bureaulader is ideaal voor het opladen van extra headsets, of als één telefoonlijn 

door meerdere mensen wordt gebruikt. samen met een extra headset, vormt een extra 

oplader een superieur alternatief voor de traditionele vorm van telefonisch vergaderen.

gArAnTie

2 jaar garantie

 

1 Gebaseerd op gebruik in standaard open office omgevingen.
2 Deze variant van de Jabra GN9120 werkt met de Jabra GN1000 RHL

  (accessoire) of met bepaalde telefoons die beschikken over een ingebouwde

  functie voor beantwoorden / beëindigen op afstand.


