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JABRA MOTION SERIES
DE ENIGE HEADSET DIE U OOIT NODIG ZULT 
HEBBEN

Met de Jabra Motion series kunt u uw aandacht bij het 
gesprek houden, niet bij uw apparatuur, dankzij intuïtieve 
functies die zich aanpassen op uw omgeving en de 
bewegingen die u maakt. Sluit al uw telefoons aan op 
één headset en schakel tussen verschillende telefoons 
wanneer u de deur uit gaat. U heeft de vrijheid om te 
gaan en staan waar u maar wilt binnen een straal van 
100m en u kunt dankzij de krachtige batterij de hele dag 
lang genieten van uitzonderlijke gesprekskwaliteit en 
optimaal comfort.

ÉÉN HEADSET VOOR AL UW TELEFOONS
Blijf verbonden met al uw telefoons via één headset. 
Schakel oproepen van uw bureautelefoon of VoIP-softphone 
door naar uw mobiele telefoon en zet het gesprek voort 
terwijl u de deur uitloopt.
 
EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE GESPREKSBEDIENING
De Jabra Motion Series is uitgerust met ingebouwde sensoren 
zodat u nooit een oproep mist. Wanneer u de headset oppakt, 
worden inkomende oproepen automatisch beantwoord en 
wordt het volume aangepast aan uw omgeving. Beantwoord 
oproepen door middel van stemcommando's of gebruik de 
in- en uitklapbare microfoonarm.
 
SUPERIEURE GESPREKSKWALITEIT EN EEN BATTERIJ 
DIE DE HELE DAG MEE GAAT
U kunt waar u ook bent genieten van kristalhelder geluid 
- zelfs in rumoerige, winderige omgevingen. De intuïtieve 
‘Power Nap’-modus schakelt de headset uit wanneer u 
deze niet gebruikt, zodat de batterij langer mee gaat. 

MEER INFORMATIE
JABRA.COM/MOTION

De Jabra Motion is verkrijgbaar in verschillende varianten. Kies de 
oplossing die het beste aansluit bij uw wensen en behoeften op 
het gebied van verbinden en het afhandelen van oproepen.

PERSOONLIJKE PASVORM VOOR OPTIMAAL COMFORT 
Het unieke ontwerp maakt het mogelijk de hoogte van de 
speaker-arm te verstellen voor maximaal comfort. Ook 
worden drie verschillende formaten eargels meegeleverd 
voor de perfecte pasvorm.
 
ONGEËVENAARD DRAADLOOS BEREIK VAN 100 
METER
Wilt u niet langer aan uw bureau gebonden zijn? U heeft de 
vrijheid om zich tot 100 meter in en om kantoor te bewegen 
zonder dat u een gesprek in de wacht hoeft te zetten.
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JABRA.COM/MOTION

JABRA MOTION SERIES OVERZICHT

Productvariant
Naam 
productvariant

Beschrijving GEOPTIMALISEERD VOOR

Jabra Motion Office Bluetooth-headset met basis-
station met touchscreen voor 
bureautelefoon, VoIP-softphone, 
mobiele telefoons en tablets  

 � Tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met  
uw bureautelefoon, VoIP-softphone, mobiele telefoon en tablet.  

 � Basisstation met touchscreen voor eenvoudige gespreksbediening, 
opladen en hot-desking.

 � Inclusief USB-adapter en kleine reisetui voor de headset.

Jabra Motion Office MS Voor Lync geoptimaliseerde 
Bluetooth-headset met basis-
station met touchscreen voor 
bureautelefoon, VoIP-softphone, 
mobiele telefoons en tablets 

 � Geoptimaliseerd voor Microsoft Lync.
 � Tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw 

bureautelefoon, VoIP-softphone, mobiele telefoon en tablet. 
 � Basisstation met touchscreen voor eenvoudige gespreksbediening, 

opladen en hot-desking.
 � Inclusief USB-adapter en kleine reisetui voor de headset.

Jabra Motion UC Bluetooth-headset voor VoIP-
softphone, mobiele telefoons en 
tablets 

 � Tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw VoIP-
softphone, mobiele telefoon en tablet. 

 � USB-adapter maakt UC-integratie mogelijk. 
 � Inclusief kleine reisetui voor de headset.

Jabra Motion UC MS Voor Lync geoptimaliseerde 
Bluetooth-headset voor VoIP-
softphone, mobiele telefoons en 
tablets 

 � Geoptimaliseerd voor Microsoft Lync.
 � Tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw VoIP-

softphone, mobiele telefoon en tablet. 
 � USB-adapter maakt UC-integratie mogelijk. 
 � Inclusief kleine reisetui voor de headset.

Jabra Motion UC met reis- 
en oplaadkit

Bluetooth-headset voor VoIP-
softphone, mobiele telefoons en 
tablets 

 � Tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw VoIP-
softphone, mobiele telefoon en tablet. 

 � USB-adapter maakt UC-integratie mogelijk.
 � Inclusief reis- en oplaadkit.

Jabra Motion UC MS met 
reis- en oplaadkit

Voor Lync geoptimaliseerde 
Bluetooth-headset voor VoIP-
softphone, mobiele telefoons en 
tablets 

 � Geoptimaliseerd voor Microsoft Lync.
 � Tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw VoIP-

softphone, mobiele telefoon en tablet. 
 � USB-adapter maakt UC-integratie mogelijk.
 � Inclusief reis- en oplaadkit.

Jabra Motion* Bluetooth-headset voor mobiele 
telefoons en tablets 

 � Bluetooth-connectiviteit met uw mobiele telefoon en tablet.

JABRA MOTION™ SERIES

* Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over beschikbaarheid.
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Busylight indicator
Voorkom dat uw gesprek onderbroken wordt met de busylight indicator
De Jabra Busylight indicator helpt u omgaan met de uitdagingen van een 
open kantooromgeving en laat mensen duidelijk weten wanneer u aan de 
telefoon bent. Het lampje wordt rood wanneer u in gesprek bent, zodat u 
niet onderbroken wordt.

Oproepondersteuning
Met oproepondersteuning kunt u een oproep beantwoorden zonder te 
klikken
Met Jabra's intelligente oproepondersteuning kunt u een oproep beant-
woorden zonder te klikken. Ingebouwde bewegingssensortechnologie 
schakelt de headset in wanneer u hem oppakt of aanraakt en beantwoordt 
het gesprek automatisch wanneer u hem om uw oor plaatst. Als u de head-
set al draagt, kunt u een oproep beantwoorden of weigeren met uw stem.

HD Voice – Wideband audio
Hoge geluidskwaliteit voor kristalheldere gesprekken
Geniet van high-definition geluid met HD Voice en geniet van kristalhel-
dere, verstaanbare communicatie. U kunt levendige gesprekken voeren, 
waarin u zich kunt concentreren op de inhoud, zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over de verstaanbaarheid van uw gesprekspartner.

HiFi audio afspelen
Muziek, podcasts en gps-instructies afspelen
Jabra Bluetooth®-apparaten zijn voorzien van A2DP waarmee u muziek, 
podcasts en zelfs GPS-aanwijzingen kunt afspelen in HiFi-kwaliteit voor een 
verbeterde geluidservaring.

Intelligente volumeregeling
Stelt gespreksvolume automatisch bij
Met Jabra Intelligent Volume Control hoeft u het volume niet meer hand-
matig te regelen. Het geluidsniveau wordt automatisch aangepast aan het 
omgevingsgeluid, zodat u alles goed kunt verstaan, waar u ook bent.

Jabra Connect
U kunt uw headset naar eigen voorkeur instellen en bedienen
De Jabra Connect-app werkt actief met uw headset en stelt u in staat uw 
gebruikerservaring en het beheer van oproepen op verschillende apparaten 
aan te laten sluiten op uw persoonlijke voorkeur.

Noise Blackout™ 
Elimineer storend achtergrondgeluid
Jabra Noise Blackout™-technologie elimineert storende achtergrondgelu-
iden, zoals windruis en rumoerige omgevingsgeluiden. Op deze manier 
wordt het geluid van uw stem versterkt. Nu kunt u dus vrijuit spreken 
zonder overmatig uw stem te verheffen.

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

Power Nap-stand
Schakelt automatisch in de slaapstand
Met de Jabra Power Nap-stand kunt u uw headset dagenlang op uw bureau 
of in de auto laten liggen en toch voldoende batterijniveau hebben voor 
gebruik. Wanneer u uw apparaat niet gebruikt, schakelt het zichzelf au-
tomatisch in de slaapstand. Kortom een geweldige energiezuinige functie.

SafeTone™
Verbeterde gehoorbescherming
Jabra SafeTone™ bevat Jabra PeakStop™ en Jabra  
IntelliTone™, de geavanceerde gehoorbeschermingstechnologie. Profiteer 
van de ultieme geluidservaring gedurende uw werkdag en geniet van de 
gehoorbeschermingstechnologieën die voldoen aan de relevante wet- en 
regelgeving. Een functie die u het vertrouwen, de veiligheid en het comfort 
biedt en de kwaliteit van uw communicatie verbetert.

Geschikt voor smartphone en tablet
Klaar voor gebruik met de nieuwste smartphones/tablets
Uw Jabra-apparaat is ontworpen met toekomstbestendige technologieën, 
zodat u optimaal kunt profiteren van de nieuwste smartphones en tablets.

Tik-en-verbind
Leg verbinding door de apparaten simpelweg tegen elkaar aan te tikken
Near Field Communication-technologie (NFC) maakt het eenvoudig om 
uw Jabra-apparaat direct te verbinden en te laten communiceren met 
telefoons, tablets en interactieve tags. Een simpele aanraking is alles 
wat u moet doen. Tik de telefoon en het Jabra-apparaat tegen elkaar aan 
en u kunt spreken en muziek afspelen.

Stembediening
Krijg meldingen en bedien uw headset met uw stem
Jabra Voice Controls verzorgt de functionaliteit van zowel spraakop-
drachten als stembegeleiding. Met spraakopdrachten kunt u oproepen 
beantwoorden/weigeren, muziek afspelen, nummers terugbellen en 
nog veel meer. U kunt uw apparaat bedienen met uw eigen stem. 
Stembegeleiding stelt u middels gesproken meldingen op de hoogte van 
cruciale statusupdates, zoals connectiviteit en batterijniveau.

Bescherming tegen windruis
Onderdruk storende windruis
Met windruisbescherming zijn uw gesprekken ook buiten goed versta-
anbaar, zonder hinderlijke windruis. Terwijl u loopt, fietst, hardloopt, 
buiten aan het werk bent, hoeft u uw stem niet langer te verheffen om 
verstaan te zijn.

Gesprekstijd: 8 uur
Gesprekstijd tot wel 8 uur zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over 
de batterijduur
Een draadloos audioproduct is geen bruikbaar hulpmiddel zonder een
krachtige batterij. Zelfs met de geweldige prestaties van dit kleine
product kunt u hem na het opladen tot 8 uur lang gebruiken. Zodat u net
zo lang kunt spreken en werken als u wilt.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Jabra Software-toepassingen
Eenvoudige configuratie en softphone-integratie
Pas de instellingen van uw audio-apparaat aan met Jabra’s software-
toepassingen. U krijgt volledige integratie en remote call control met de 
laatste generatie softphones.

Connectiviteit met meerdere apparaten
Beheer al uw gesprekken vanaf één enkele headset
Dankzij connectiviteit met meerdere apparaten kunt u met één enkele 
headset de oproepen beheren van verschillende apparaten, zoals bu-
reautelefoons, tablets, PC´s en smartphones. U profiteert van een grotere 
flexibiliteit en een verbeterde gebruikerservaring.

Remote Asset Management
Massa-implementatie en apparaatbeheer op afstand
Configureer en implementeer de audio-apparaten van uw bedrijf 100% 
op afstand vanuit één centraal punt. Geniet onderweg van de nieuwste 
functies en functionaliteit met Jabra Xpress, een web-based oplossing. 
Met de asset management-component van Jabra Xpress heeft u nu een 
volledig overzicht van alle Jabra audio-apparaten die geïnstalleerd zijn 
op uw IT-netwerk.

UC Plug-en-play
Plug-en-play met alle toonaangevende UC-platforms
Jabra-producten zijn voorzien van intuïtieve gespreksbediening en biedt 
naadloze verbinding met alle toonaangevende UC-toepassingen en 
softphones. Ze zijn eenvoudig te configureren en te gebruiken; u heeft 
geen ingewikkelde installatie of uitgebreide training nodig.

Draadloze vrijheid tot wel 100 meter 
Handsfree communicatie tot 100 meter
Uw Jabra-apparaat is voorzien van Bluetooth® Klasse 1, wat verbinding 
mogelijk maakt met allerlei apparaten, zoals smartphones, tablets en 
laptops. U profiteert van draadloze vrijheid tot 100 meter, zodat u volle-
dige controle heeft over uw handsfree Jabra voice-oplossingen. U kunt op 
uw eigen voorwaarden bellen en multitasken.

JABRA MOTION OFFICE
Hot-desking
Bied mobiele medewerkers een flexibele werkomgeving
Bespaar geld, tijd en kantoorruimte en biedt uw mobiele werknemers 
een flexibelere werkomgeving. Met de Jabra Motion Office kunnen 
meerdere werknemers dezelfde kantoorruimte op verschillende tijden 
gebruiken. Sluit simpelweg uw headset aan op een Jabra Motion Office-
basisstation en u kunt aan de slag. 

JABRA.COM/MOTION

JABRA MOTION PRODUCTVOORDELEN

JABRA MOTION™ SERIES


