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Jabra BIZ 2300
De stem van uw merk!

Til de stem van uw merk naar een hoger niveau met
optimale gesprekskwaliteit. De Jabra BIZ™ 2300 bedrade
headset voor call centers is een investering in geluid van
wereldformaat, hoge medewerkerstevredenheid en een
concurrerende prijs-kwaliteitverhouding.

Uw agents zijn uw merkambassadeurs
Uw call center medewerkers zijn de eerstelijns merkambassadeurs. De Jabra BIZ 2300 zorgt ervoor dat elk
klantgesprek een geweldige ervaring is. De Jabra BIZ 2300
is uitgerust met HD Voice/Wideband speaker-prestaties en
noise cancellation van topniveau.

Houd uw call center agents tevreden
De Jabra BIZ 2300 voor call centers combineert lichtgewicht
en duurzaamheid met onopvallend, professioneel Scandinavisch design. Deze headset ziet er schitterend uit en is
gemaakt voor optimaal dagelijks gebruikscomfort.

Duurzame call center headset
De Jabra BIZ 2300 is ontworpen met een scherpe prijskwaliteitverhouding in het achterhoofd. Naast de 360°
draaiende microfoonarm en een kabel die versterkt is met
Kevlar, voldoet de Jabra BIZ 2300 aan de strenge eisen van
de call centers.

De Jabra BIZ 2300 is verkrijgbaar in QD en USB varianten. In bovenstaande
afbeelding is de USB variant met geïntegreerde bedieningsknoppen, die
zorgen voor eenvoudige gespreksbediening, te zien. De Jabra BIZ 2300 is
zowel in mono als duo varianten verkrijgbaar.

Compatibel met:

Meer informatie:
JABRA.COM/BIZ2300
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jabra biz 2300 productvoordelen
Air shock microfoon
Als de microfoon dicht bij de mond van de gebruiker is geplaatst
dan bestaat er het risico op respiratoire ruis. Om dit te onderdrukken is de microfoon aerodynamisch en is deze uitgerust
met kleine gaatjes in plaats van één groot gat. Daarnaast is
er schuim geplaatst aan de binnenzijde van de microfoon. Dit
alles vermindert het binnendringen van lucht in de microfoon
waardoor de gesprekskwaliteit wordt geoptimaliseerd.

HD Voice – Wideband Audio
Geniet van high-definition geluid met HD Voice en ervaar
kristalheldere gesprekken. U geniet van perfecte geluids
kwaliteit waarbij u zich kunt concentreren op de inhoud van het
gesprek en u niet hoeft te worstelen om te begrijpen wat de
persoon aan de andere kant van de lijn zegt.

Kevlar® versterkte kabel

Eenvoudig gespreksbeheer
Met de geïntegreerde gespreksbedieningsknoppen is gespreksbeheer een eenvoudige handeling geworden. De knoppen
zorgen ervoor dat gesprekken beantwoorden cq. beëindigen,
volume regelen en de microfoon in mute zetten zeer eenvoudige handelingen worden wat de efficiëntie ten goede
komt. Jabra oplossingen zijn uitgerust met intuïtieve gespreksbediening en zijn compatibel met alle vooraanstaande UC
applicaties. Ze zijn eenvoudig te installeren en eenvoudig te
gebruiken. Kortom moeilijke installaties en intensieve installatietrainingen behoren tot het verleden.*

Hi-Fi geluid
Dompel uzelf onder in de muziek met Hi-Fi geluid. Luister naar
foutloze muziekweergave over het hele hoorbare frequentiebereik.*

Kabels die met Kevlar zijn versterkt helpen om betere prestaties
te kunnen leveren en daarnaast zorgt het voor toegevoegde
waarde voor de gebruiker. Deze kabels zijn bestand tegen
zeer intensief gebruik wat er uiteindelijk voor zorgt dat de
investering in een mum van tijd is terugverdiend.

Jabra software applicaties

Noise Cancelling Microfoon

Configureer en implementeer de audio oplossingen van het
bedrijf vanaf één centraalpunt binnen de organisatie. U kunt
gebruikmaken van de nieuwste features en functionaliteiten
met één druk op de knop via Jabra Xpress. Jabra Xpress is een
web-based oplossing. In deze oplossing kunt u ook een
compleet overzicht zien van alle Jabra audio oplossingen die
in het IT netwerk geïnstalleerd zijn via de Jabra Xpress asset
management component.*

Noise cancelling microfoons elimineren ongewenste achtergrondgeluiden en zijn daarmee ideaal voor rumoerige open
kantooromgevingen.

PeakStop™
De PeakStop™ technologie zorgt ervoor dat plotselinge geluidspieken worden tegengehouden. Op deze manier wordt het
gehoor optimaal beschermd.

FreeSpin™
De onbreekbare 360 graden draaibare microfoonarm zorgt
ervoor dat gebruikers altijd de mogelijkheid hebben om de
microfoon op de voor hun beste stand te plaatsen zonder dat
de microfoonarm breekt.

Perfecte pasvorm voor optimaal comfort
Deze headset kunt u aanpassen naar uw eigen wensen en behoeften voor dagelijks comfort. De headset is uitgerust met een
licht, ergonomisch frame in combinatie met zachte oorkussens.

Personaliseer en programmeer uw audio device instellingen
met Jabra´s software applicaties. U krijgt volledige integratie en
remote call control met nieuwste generatie softphones.*

Remote Asset Management

Kristalhelder geluid
Helder geluid is essentieel voor een goed gesprek. Daarnaast
zorgt het ook voor meer efficiëntie en nauwkeurigheid. Digital
Signal Processing (DSP) in de Jabra audio oplossingen zorgt ervoor
dat omgevingsgeluiden en echo´s worden geëlimineerd en beschermd daarnaast het gehoor van de gebruiker tegen plotselinge
hoge geluidspieken. De tijd waarin een gesprek wordt afgehandeld en het aantal miscommunicaties wordt sterk verminderd.*

SafeTone™
Jabra SafeTone™ bestaat uit Jabra PeakStop™ en Jabra
IntelliTone™, de verbeterde gehoorbeschermingstechnologie.
Ervaar zelf de voordelen de noise@work wet-en regelgeving.
Een feature dat u vetrouwen, bescherming en comfort geeft
terwijl u de kwaliteit van uw communicatie verbeterd.*

* Alleen USB-varianten

JABRA BIZ 2300 OVERZICHT
Productvariant

Omschrijving

Aansluiting

Jabra BIZ 2300 QD Mono

Bedrade mono headset voor bureautelefoon

Quick disconnect

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Mono

Bedrade mono headset voor bureautelefoon

Quick disconnect

Geoptimaliseerd voor
Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 QD Duo

Bedrade mono headset voor bureautelefoon

Quick disconnect

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Duo

Bedrade mono headset voor bureautelefoon

Quick disconnect

Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 USB UC Mono

Bedrade mono headset voor alle toonaangevende
UC applicaties en softphones

USB

UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Mono

Bedrade mono headset geoptimaliseerd voor
Microsoft Lync

USB

Microsoft Lync

Jabra BIZ 2300 USB UC Duo

Bedrade duo headset voor alle toonaangevende
UC applicaties en softphones

USB

UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Duo

Bedrade duo headset geoptimaliseerd voor
Microsoft Lync.

USB

Microsoft Lync

Ga naar JABRA.COM/BIZ2300 voor gedetaileerde specificaties van elke Jabra BIZ 2300 variant.

ACCESSOIRES VOOR DE Jabra BIZ 2300





Leatherette oorkussens
Oorkussens van schuim
Clips
Reis-etui

jabra.com/BIZ2300

