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Jabra BIZ 2300
A VOZ DA SUA MARCA

Eleve o nível da voz da sua marca com o poder de
melhores conversações. O headset com fio Jabra BIZ
2300 para contact centers é um investimento em som de
classe mundial, alta satisfação do agente e com um custo
total competitivo.

MELHORES CONVERSAÇÕES PARA O CONTACT CENTER

Seus atendentes de contact center são a linha de frente da
sua marca. O Jabra BIZ 2300 irá garantir que a conversa de
cada cliente se torne uma grande experiência da marca.
Este novo headset com fio apresenta Voz HD/áudio de banda larga e o melhor cancelamento de ruído da classe.

Mantenha os seus atendentes de contact center
felizes

O Jabra BIZ 2300 para contact centers mistura uma construção leve porém durável com uma estética escandinava
não obstrusiva e profissional. O Jabra BIZ 2300 funciona
bem, tem ótima aparência e é projetado para um manuseio
diário fácil. É um headset construído para ser confortável
durante o dia todo.

O headset de contact center que é construído
para durar

O Jabra BIZ 2300 é construído com o custo total de propriedade em mente. Além do braço do microfone à prova de
quebra com giro de 360˚ graus e o fio reforçado com Kevlar,
o Jabra BIZ 2300 é construído para suportar qualquer
dificuldade que um contact center de alto desempenho
possa ter.

Jabra BIZ 2300 está disponível em versões QD e USB. A versão USB, com
unidade de controle, providencia ao usuário um fácil controle da chamada.
Jabra BIZ 2300 também está disponível em versões mono e duo.
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Jabra BIZ 2300: BENEFÍCIOS DO PRODUTO
Microfone contra-choque-de-ar

Quando o microfone está muito próximo à boca do usuário,
existe um risco de captar o barulho de respiração. Para reduzir
isso, o microfone é projetado aerodinamicamente, com pequenos furos ao invés de um único buraco. Uma espuma, também
foi adicionada dentro do microfone, que reduz a penetração
de partículas de ar da respiração no microfone, melhorando a
qualidade da chamada.

FreeSpin™

O braço do microfone é inquebrável e com giratória de 360°,
garantindo assim que o usuário sempre tenha uma opção para
modificar a localização do microfone, sem expor o braço a
qualquer tipo de risco.

Voz em HD – Áudio de Banda Larga

Som de alta definição com Voz em HD apresenta um som cristalino e nítido. Você terá conversas mais claras e vibrantes, onde
você poderá focar no trabalho e não precisará se esforçar para
entender a pessoa do outro lado da linha.

Cabo reforçado com Kevlar®

Cordões feitos com Kevlar elevam o desempenho e agregam
valor ao usuário final, fornecendo também uma excelente
resistência, durabilidade, e robustez ao cabo. Contribuindo assim
para uma qualidade melhor, e reduzindo o preço total.

Nitidez e clareza no Som

Clareza sonora, eficiência e precisão são essenciais para
uma boa conversa. O Processador Digital de Sinal (DSP) nos
produtos de áudio da Jabra irá remover o barulho de fundo e
ao mesmo tempo, proteger o usuário de picos ensurdecedores
de volume. Distorções e dificuldades de entendimento nas
chamadas serão reduzidas drasticamente.*

Facilidade no controle da chamada

A unidade de controle de chamadas tem botões para que o
usuário possa controlar as funções como atender ou desligar,
volume e mudo, fazendo assim o atendimento mais eficiente.
Produtos da Jabra vem com um controle intuitivo de chamadas e uma fácil conexão para todas as aplicações de UC. São
fáceis de configurar e fáceis de usar, eliminando qualquer
profissional de instalação ou demorados treinamentos. *

Som Hi-Fi

Mergulhe na música com som de alta qualidade. Ouça
perfeitamente a reprodução de músicas em toda a gama de
frequências sonoras.*

Aplicações de programas Jabra

Customize e controle suas configurações de áudio com as
aplicações de programas Jabra. Você terá total integração e
controle de chamadas com a última geração de softphones.*

Remote Asset Management

Microfone com Cancelamento de Ruído

Microfones com cancelamento de ruído reduzem o barulho
de fundo indesejado e são ideais para escritório abertos e
barulhentos.

PeakStop™

PeakStop™ é uma tecnologia que remove imediatamente e
automaticamente o barulho potencialmente fatal aos ouvidos,
e mantém o volume seguro, protegendo sempre a audição do
usuário.

Fale com Conforto

O levíssimo headset ergonomicamente projetado junto com
almofadas macias, tiara de cabeça e braço do microfone
ajustáveis irá garantir que o headset seja confortável durante
todo o dia.

Configure e programe 100% dos aparelhos de áudio remotamente desde um único ponto de controle. Você terá as últimas novidades e funcionalidades de uma vez só com o Jabra
Xpress, uma solução baseada na web. Você poderá também
conseguir um review completo de todos os equipamentos
da Jabra instalados na rede com o componente Jabra Xpress
asset management.*

SafeTone™

Jabra SafeTone™ inclui Jabra PeakStop™ e Jabra IntelliTone™, tecnologias avançadas de proteção auditiva. Limites
claros, nítidos e automáticos do volume médio durante a
jornada de trabalho de acordo com padrões acústicos e
regulamentos internacionais. Uma característica que lhe
oferece confiança significativa, segurança e conforto enquanto
melhora a qualidade da sua comunicação. *

* Só variantes USB
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Nome do produto

Descrição

Conectividade

Jabra BIZ 2300 QD Mono

Headset Mono com cabo. Conecta-se à deskphones com
Quick Disconnect

Quick disconnect

Optimizado para

Jabra BIZ 2300 QD Duo

Headset Duo com cabo. Conecta-se à deskphones com
Quick Disconnect

Quick disconnect

Jabra BIZ 2300 USB UC Mono

Headset Mono com cabo. Oferece conectividade a todos os
aplicativos de UC e softphones via USB

USB

UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Mono

Headset Mono com cabo. Oferece conectividade optimizada
para Microsoft Lync via USB

USB

Microsoft Lync

Jabra BIZ 2300 USB UC Duo

Headset estéreo com cabo. Oferece conectividade a todos
os aplicativos de UC e softphones via USB

USB

UC

Jabra BIZ 2300 Office USB Microsoft Lync Duo

Headset estéreo com cabo. Oferece conectividade optimizada para Microsoft Lync via USB

USB

Microsoft Lync
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Acesse JABRA.BR.COM/BIZ2300 para mais detalhes e especificações.

Acessórios para Jabra BIZ 2300





Espuma de couro para ouvidos
Almofadas para ouvidos
Clips
Estojo
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