JABRA PROTM 900 SERIES

Folha de dados

Jabra PRO 900 Series
Sem fio para todos

A série Jabra PRO 900 é um headset sem fio profissional projetado para
um desempenho máximo. Agora todos no seu escritório podem
desfrutar de produtividade adicional e do conforto que a conveniência
sem fio oferece. Simples, intuitivo e de alta qualidade, tudo em uma
solução sem fio.

Design simples e intuitivo para uma adoção mais rápida
do usuário

A série Jabra PRO 900 é simples de configurar e apresenta funções
intuitivas de controle de chamada para uma adoção rápida do usuário.
Com seu volume de chamada ajustável e cinco diferentes tons
selecionáveis, a série Jabra PRO 900 facilita que os usuários saibam
quando o telefone está tocando – e não o do seu colega – o que é
particularmente importante em implementações sem fio de grande
escala.

Melhora a produtividade dos funcionários

O Jabra PRO 900 está disponível nas versões de conectividade simples e conectividade
dupla
. Aqui na versão com Bluetooth de conectividade dupla, que traz todas as chamadas tanto
para o telefone de mesa quanto para dispositivos móveis em um dispositivo sem as mãos.

Fácil de implementar e gerenciar

variedade de padrões de softphone através de drivers embutidos, assim
como atualize a sua solução de headsets da Jabra com pacotes de valor e
de serviço grátis.

A série Jabra PRO 900 coloca a liberdade e a conveniência da comunicação
sem fio ao alcance de todos. Agora você pode andar a até 120 metros/350
pés de distância da sua mesa para uma melhor colaboração, várias
tarefas e produtividade.

A série Jabra PRO 900 é otimizada para uso com todos os principais
sistemas de telefone de mesa e plataformas de comunicações unificadas.

Investimento à prova de futuro - atualizações de
software grátis disponíveis

A série Jabra PRO 900 é 100% baseada em software, permitindo que você
atualize seu headset sem incorrer em custos adicionais. A solução vem
com software grátis que permite que você faça uma interface com uma

Segurança do usuário e áudio claro como cristal

Pela sua facilidade de uso, o headset sem fio da série Jabra PRO 900 ainda
se trata de qualidade de áudio e segurança do usuário. Recursos como a
tecnologia SafeTone™ da Jabra eliminam sons altos antes que possam
prejudicar a audição dos usuários e garantem que os funcionários
permaneçam na faixa segura de níveis de som. Tudo isso com áudio claro
como cristal também.
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Variante

Nome da variante

Descrição

Projetado para

Jabra PRO™ 920

Headset DECT sem fio para telefone de mesa

 Até 120 metros/350 pés de comunicação sem as mãos para o seu telefone de mesa.
 Fale até 8 horas sem se preocupar com a bateria.

Jabra PRO™ 930

Headset DECT sem fio para
softphone

 Até 120 metros/350 pés de comunicação sem as mãos para o seu softphone.
 Fale até 8 horas sem se preocupar com a bateria.

Jabra PRO™ 930 MS

Headset DECT sem fio otimizado
com Lync para softphone

 Até 120 metros/350 pés de comunicação sem as mãos para o Microsoft Lync.
 Fale até 8 horas sem se preocupar com a bateria.

Jabra PRO™ 925
Conectividade dupla

Headset sem fio com Bluetooth
para telefone de mesa e dispositivos móveis

 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para o seu telefone de mesa ou
dispositivo móvel.
 Transfira chamadas do seu telefone de mesa para seu dispositivo móvel e continue sua
chamada enquanto passa pela porta.
 Fale até 12 horas sem se preocupar com a bateria.
 NFC conecta seus dispositivos com um simples toque.

Jabra PRO™ 935
Conectividade dupla

Headset sem fio com Bluetooth
para softphone e dispositivos
móveis

 Conecte o seu headset diretamente ao seu PC (precisa de adaptador com Bluetooth) ou seu
celular/tablet sem a base.
 Até 100 metros/300 pés de comunicação sem as mãos para o seu softphone ou dispositivo
móvel.
 Transfira chamadas do seu softphone para seu dispositivo móvel e continue sua chamada
enquanto passa pela porta.
 Fale até 12 horas sem se preocupar com a bateria.
 NFC conecta seus dispositivos com um simples toque.

Jabra PRO™ 935 MS
Conectividade dupla

Headset sem fio com Bluetooth
otimizado para Lync para softphone e dispositivos móveis

 Conecte o seu headset diretamente ao seu PC (precisa de adaptador com Bluetooth) ou seu
celular/tablet sem a base.
 Até 100 metros / 300 pés de comunicação sem as mãos para Microsoft Lync
ou seu dispositivo móvel.
 Transfira chamadas do seu softphone para seu dispositivo móvel e continue sua chamada
enquanto passa pela porta.
 Fale até 12 horas sem se preocupar com a bateria.
 NFC conecta seus dispositivos com um simples toque.

jabra.com/PRO900

DS_PRO 900_50202_BR_V01_1312

Jabra PRO 900 SERIES VISÃO GERAL

JABRA PROTM 900 SERIES

Folha de dados

Benefícios do produto jabra PRO 900 SERIES
Som claro como cristal

Processamento digital de sinal para um som mais claro
Um som claro é essencial para uma boa conversação, sem mencionar
a eficiência e precisão da chamada. O processamento digital de sinal (DSP)
nos dispositivos de áudio da Jabra removerá o ruído de fundo e o eco, assim
como protegerá o usuário contra altos picos repentinos no volume. O tempo de
gerenciamento da chamada e os potenciais mal-entendidos são significativamente reduzidos.

Voz HD – Áudio de banda larga

Áudio de alta qualidade para conversas claras como cristal
Aproveite o som de alta definição com voz em HD e tenha uma comunicação
inteligível e clara como cristal. Você obtém conversas realistas e vibrantes onde
pode focar no conteúdo e não tem que se esforçar para entender o que a pessoa
do outro lado da linha está dizendo.

Modelos do Jabra pro 930/935
UC pronto para usar

Pronto para usar com todas as principais plataformas de UC
Os dispositivos da Jabra apresentam um controle de chamadas intuitivo e
uma conexão perfeita com todos os principais aplicativos de UC e softphones.
Eles são fáceis de configurar e de usar, deixando-o livre de qualquer necessidade de conhecimento de instalação e treinamento demorado.

modelos dect
Liberdade sem fio de 120 metros / 350 pés

Comunicação sem as mãos a até 120 metros / 350 pés
Consiga mobilidade sem fio a até 120 metros / 350 pés para controlar
completamente a sua solução sem as mãos da Jabra com a tecnologia DECT.
Atenda chamadas, faça várias tarefas e mova-se livremente nos
seus próprios termos.

Aplicativos de software da Jabra

Fácil configuração do dispositivo e integração com softphone
Personalize e controle suas configurações do dispositivo de áudio com os aplicativos de software da Jabra. Você consegue integração total e controle remoto de
chamadas com a última geração de softphones.

8 horas de bateria

Fale até 8 horas sem se preocupar com a bateria
Um dispositivo de áudio sem fio não seria uma ferramenta útil sem uma
bateria incrível. Mesmo com tanto desempenho empacotado em um espaço
pequeno, ainda dura 8 horas com uma única carga. Então você pode falar e
trabalhar o quanto quiser.

Microfone de cancelamento de ruído

Reduz o ruído de fundo indesejado
Microfones de cancelamento de ruído reduzem o ruído de fundo indesejado e
são ideais em ambientes de escritório lotados, barulhentos e abertos.

modelos para Bluetooth
Liberdade sem fio de 100 metros/300 pés

Som seguro e proteção auditiva superior
A tecnologia PeakStop™ remove imediatamente sons ou tons altos potencialmente prejudiciais antes que eles possam chegar aos seus ouvidos e mantém o
nível de som dentro da faixa de segurança para proteger a sua audição.

Gerenciamento remoto de ativos

Implementação remota em massa e gerenciamento de dispositivos
Configure e implemente os dispositivos de áudio da empresa 100% remotamente a partir de um ponto central. Você consegue os últimos recursos e funcionalidades de uma só vez com o Jabra Xpress, uma solução baseada na Internet.
Você também pode obter uma visão geral completa de todos os dispositivos de
áudio da Jabra instalados na rede de TI com o componente de gerenciamento de
ativos do Jabra Xpress.

Controle remoto de chamadas

Integração perfeita entre o seu telefone e o headset
Atenda e termine chamadas no dispositivo de áudio da Jabra com uma integração perfeita entre o seu telefone e o headset. O controle remoto de chamadas
lhe dá o poder de fazer várias tarefas e ser produtivo. Com um dispositivo de
áudio sem fio da Jabra, você pode controlar sua chamada mesmo de longe da
sua mesa.

SafeTone™

Proteção auditiva melhorada
O Jabra SafeTone inclui o Jabra PeakStop e o Jabra
IntelliTone™, a tecnologia de proteção auditiva melhorada. Beneficie-se de uma
chamada clara e nítida e da limitação automática do volume médio durante
o seu dia de trabalho de acordo com os padrões e regulamentos acústicos.
Um recurso que lhe oferece uma confiança significativa, segurança e conforto
enquanto melhora a qualidade da sua comunicação.

Fale com conforto

Seja gentil aos seus ouvidos
Garanta total conforto com uma ampla gama de estilos que correspondem
às suas necessidades individuais e requisitos de adequação pessoais. Nossas
estruturas leves e ergonomicamente projetadas, juntamente com almofadas de
ouvido, bandanas ajustáveis e braço boom do microfone irão garantir que o seu
headset fique confortável o dia todo.

jabra.com/PRO900

Comunicação sem as mãos de até 100 metros/300 pés
Apresentando Bluetooth® de primeira classe, seu dispositivo Jabra possibilita
que você se conecte a uma ampla gama de dispositivos, desde smartphones
e tablets até laptops. Você consegue uma mobilidade sem fio de até 100 metros/300 pés, dando-lhe controle total das suas soluções de voz Jabra sem as
mãos. Você pode fazer chamadas e várias tarefas nos seus próprios termos.

Bateria de 12 horas

Fale até 12 horas sem se preocupar com a bateria
Um dispositivo de áudio sem fio não seria uma ferramenta útil sem uma
bateria incrível. Mesmo com tanto desempenho empacotado em um espaço
pequeno, ainda dura 12 horas com uma única carga. Então você pode falar e
trabalhar o quanto quiser.

Conectividade dupla

Gerencie todas as suas chamadas a partir de um único headset
A tecnologia de conectividade dupla permite que você gerencie chamadas
a partir de vários dispositivos de áudio, com um único headset. Você obtém
maior flexibilidade e uma melhor experiência do usuário.

Toque para se conectar

Conecta dispositivos com um simples toque
A tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) facilita que o seu
dispositivo Jabra se conecte instantaneamente e interaja com telefones,
tablets e tags interativos. Ele não precisa de nada mais que um simples
toque. Simplesmente toque no telefone e no dispositivo Jabra juntos e você
está pronto para falar ou escutar sua música.

DS_PRO 900_50202_BR_V01_1312 - A Jabra não é responsável por quaisquer alegações provenientes de erros ou informações desatualizadas dentro deste documento.

PeakStop™

