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Jabra PrO 900 SerieS
DraaDlOze cOmmunicatie vOOr ieDereen

De Jabra PrO 900 series is een professionele, draadloze headset die 
speciaal ontworpen is voor maximale prestaties. nu kan iedereen in uw 
kantoor profiteren van de vergrootte productiviteit en het comfort dat 
draadloos gemak biedt. Simpel, intuïtief en hoge kwaliteit; alles in één 
draadloze oplossing.

een eenvOuDig, intuïtief OntwerP Om De gebruikerSaDaPta-
tie te vergemakkeliJken
De Jabra PRO 900 series is eenvoudig te configureren en is voorzien van 
intuïtieve call control-functies voor snelle gebruikersadaptatie. De Jabra 
PRO 900 series heeft een instelbaar beltoonvolume en vijf verschillende 
tonen om uit te kiezen, waarmee de gebruiker altijd weet wanneer zijn/
haar telefoon over gaat – en niet die van een collega – wat essentieel is in 
grootschalige draadloze implementaties. 

verbetert De PrODuctiviteit van uw werknemerS
De Jabra PRO 900 series maakt de vrijheid en het gemak van draadloze 
communicatie voor iedereen beschikbaar. U kunt zich nu tot 120 meter 
van uw bureau bewegen, waardoor u beter kunt samenwerken en multi-
tasken, en productiever bent. 

makkeliJk uit te rOllen en te beheren
De Jabra PRO 900 series is een betaalbare, draadloze headset-serie die 
speciaal ontworpen is voor gebruik met alle vooraanstaande bureautele-
foonsystemen en Unified Communications-platformen 

tOekOmStbeStenDige inveStering - gratiS SOftware- 
uPgraDeS beSchikbaar
De Jabra PRO 900 series is 100% software-gebaseerd, zodat u uw headset 
kunt upgraden zonder extra kosten. Deze oplossing is voorzien van gratis 
software die u kunt koppelen met een breed scala aan softphone-stan-
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werkt met

meer infOrmatie
JaBRa.COM/PRO900

De Jabra PRO 900 serie is verkrijgbaar in varianten met enkelvoudige connectiviteit en 
dubbele connectiviteit. Dit is de Bluetooth-versie met dubbele connectiviteit, die alle 
oproepen naar zowel uw bureautelefoon als mobiele apparaat samenbrengt in één 
handsfree product.

daarden via de ingesloten stuurprogramma's en u kunt uw Jabra headset-
oplossing updaten met gratis Value Packs en service Packs.

gebruikSveiligheiD en kriStalhelDer geluiD 
De Jabra PRO 900 series draadloze headset mag dan zeer gebruiksvrien-
delijk zijn, toch boet hij niets in qua geluidskwaliteit en gebruiks-
veiligheid. Functies als de Jabra’s safetone™-technologie kappen luide 
geluiden af vóór ze het gehoor van de gebruiker kunnen beschadigen, 
zodat gebruikers altijd kunnen werken op een veilig geluidsniveau. en dat 
alles met een kristalhelder geluid.
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Datasheet

JaBRa.COM/PRO900

Jabra PrO 900 SerieS Overzicht
variant naam variant beschrijving Ontworpen voor

Jabra PRO™ 920 Draadloze DeCt-headset voor 
bureautelefoons

 � tot 120 meter draadloos bereik in combinatie met uw bureautelefoon.
 � tot 8 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij.

Jabra PRO™ 930 Draadloze DeCt-headset voor 
softphones

 � tot 120 meter draadloos bereik in combinatie met uw softphone.
 � tot 8 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij.

Jabra PRO™ 930 Ms Voor Lync geoptimaliseerde draad-
loze DeCt-headset voor softphones

 � tot 120 meter draadloos bereik in combinatie met Microsoft Lync. 
 � tot 8 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij.

Jabra PRO™ 925  
Dual Connectivity 

Draadloze Bluetooth-headset 
voor bureautelefoons en mobiele 
apparaten

 � tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw bureautelefoon of mobiel apparaat. 
 � schakel oproepen van uw bureautelefoon door naar uw mobiele apparaat en zet het gesprek 

voort terwijl u de deur uitloopt. 
 � tot 12 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij.
 � Met NFC legt u verbinding door de apparaten simpelweg tegen elkaar aan te tikken.

Jabra PRO™ 935  
Dual Connectivity 

Draadloze Bluetooth-headset voor 
softphones en mobiele apparaten

 � Verbind uw headset direct met uw PC (Bluetooth-adapter vereist) of mobiele telefoon/tablet 
zonder basisstation. 

 � tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met uw softphone of mobiel apparaat. 
 � schakel oproepen van uw softphone door naar uw mobiele apparaat en zet het gesprek voort 

terwijl u de deur uitloopt. 
 � tot 12 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij.
 � Met NFC legt u verbinding door de apparaten simpelweg tegen elkaar aan te tikken.

Jabra PRO™ 935 Ms  
Dual Connectivity 

Voor Lync geoptimaliseerde, 
draadloze Bluetooth-headset voor 
softphones en mobiele apparaten

 � Verbind uw headset direct met uw PC (Bluetooth-adapter vereist) of mobiele telefoon/tablet 
zonder basisstation. 

 � tot 100 meter draadloos bereik in combinatie met Microsoft Lync of uw mobiele apparaat. 
 � schakel oproepen van uw softphone door naar uw mobiele apparaat en zet het gesprek voort 

terwijl u de deur uitloopt. 
 � tot 12 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij.
 � Met NFC legt u verbinding door de apparaten simpelweg tegen elkaar aan te tikken.

JaBRa PROtM 900 seRIes
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Datasheet

kristalhelder geluid
Digital Signal Processing voor een kristalhelder geluid
helder geluid is essentieel voor een goed gesprek,  
oproepefficiëntie en nauwkeurigheid. Digital signal Processing (DsP) in de 
audio-apparaten van Jabra audio verwijderen achtergrondgeluid en echo en 
beschermen de gebruiker tegen plotselinge volumepieken. Gesprekstijden en 
mogelijke misverstanden worden aanmerkelijk verminderd.

hD voice – wideband audio
Hoge geluidskwaliteit voor kristalheldere gesprekken
ervaar high-definition geluid met hD Voice en geniet van kristalheldere, versta-
anbare 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.

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

noise canceling-microfoon
Reductie van storend achtergrondgeluid
Noise Canceling-microfoons reduceren ongewenst achtergrondgeluid en zijn 
ideaal voor drukke, rumoerige open kantooromgevingen.

PeakStop™
Veilig geluid en superieure gehoorbescherming
Peakstop™-technologie voorkomt automatisch mogelijk schadelijke geluiden of 
tonen voordat ze uw oren bereiken en houdt het geluidsniveau binnen veilige 
grenzen om uw gehoor te beschermen. 

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.

remote call control
Naadloze integratie van telefoon en headset
Beantwoord en beëindig oproepen op uw Jabra audio-apparaat dankzij naadloze 
integratie tussen uw telefoon en headset. Dankzij remote call control krijgt u de 
mogelijkheid om te multitasken en bent u productiever. Met een draadloos Jabra 
audio-apparaat kunt u elke oproep afhandelen, ook als u niet aan uw bureau zit.

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.

Praat met comfort
Bescherm uw gehoor
U bent verzekerd van totaal comfort met een grote variëteit aan stijlen die 
overeenkomen met uw persoonlijke voorkeuren en pasvorm. Onze lichte, 
ergonomisch ontworpen frames in combinatie met zachte oorkussentjes,  
verstelbare hoofdband en microfoonarm garanderen dat uw headset de hele 
dag lang comfortabel zit.

Jabra PrO 930/935 mODellen
uc Plug-en-play
Plug-en-play met alle toonaangevende UC-platforms
Jabra-producten zijn voorzien van intuïtieve call control en bieden een naad-
loze verbinding met alle toonaangevende UC-toepassingen en softphones. 
Ze zijn eenvoudig te configureren en te gebruiken; u geen ingewikkelde 
installatie of uitgebreide training te doorstaan.

Dect-mODellen
120 meter draadloze vrijheid
Handsfree communicatie tot 120 meter
Geniet van draadloze vrijheid tot 120 meter en volledige controle over uw 
handsfree Jabra-oplossing dankzij DeCt-technologie. Beantwoord oproepen, 
multitask en geniet van de vrijheid om te gaan  
en staan waar u wilt.

levensduur batterij: 8 uur
Tot 8 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij
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.

bluetOOth-mODellen
100 meter draadloze vrijheid 
Handsfree communicatie tot 100 meter
Uw Jabra-apparaat is voorzien van Bluetooth® Klasse 1, wat verbinding mo-
gelijk maakt met allerlei apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops. 
U profiteert van draadloze vrijheid tot 100 meter, zodat u volledige controle 
heeft over uw handsfree Jabra voice-oplossingen. U kunt op uw eigen voor-
waarden bellen en multitasken.

levensduur batterij: 12 uur
Tot 12 uur gesprekstijd, zonder u zorgen te hoeven maken om de batterij
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 12 uur lang gebruiken. Zodat u net zo lang 
kunt spreken en werken als u wilt.

Dual connectiviteit
Beheer al uw gesprekken vanaf één enkele headset
technologie voor dual connectiviteit stelt u in staat oproepen naar verschil-
lende audio-apparaten met één enkele headset te beheren. U profiteert van 
een grotere flexibiliteit en een verbeterde gebruikerservaring.

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 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.

JaBRa.COM/PRO900

PrODuctvOOrDelen Jabra PrO 900 SerieS
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