GN 2100 för traditionell telefoni och GN 2100 IP

Lättviktsdesign. Oöverträffad kvalitet.
GN 2100 och GN 2100 IP ingår i vår prisbelönta headsetserie för ett professionellt telefonanvändande
i bl.a kontors- och Contact Centermiljöer. GN 2100 IP används främst för IP-telefoni via dator. Faktum
är att många användare säger att den enastående ljudkvaliteten ger dem en känsla av att samtala
med motparten ”ansikte mot ansikte”. Dessutom ger headsetets eleganta utseende och ergonomiska
lättviktsdesign en unik kombination av stil och komfort.
Prisbelönt headset i lättviktsdesign. Lättaste vikt, 25 g
Stort urval av tillbehör för individuellt behov
Högkvalitativt ljud. GN 2100 IP har frekvensomfång 80 - 15 000 Hz
Välj rätt mikrofon för bästa ljudkvalitet också i bullriga miljöer
GN 2100 IP

GN 2100 – serien finns med 2 olika patenterade mikrofonarmar. Välj mikrofon med egenskapen ej
bullerdämpande (Omni), bullerdämpande (NC) eller extra bullerdämpande (UNC). Den bullerdämpande
teknologin säkerställer att samtalspartnern helt eller delvis slipper störande bakgrundsljud. GN 2100 serien har också vår PeakStop™ teknologi, vilken skyddar användaren mot skadliga höga ljudnivåer över
118 dB SPL (RMS).
Det attraktiva 3-i-1 designade utförandet med lyssning för ena örat (Mono) låter användaren välja mellan olika komfortabla bärstilar – vår populära huvudbåge, justerbara öronring och öronkrok. Som extra
komforttillbehör finns stor öronkudde tillhörandes stor öronplatta och skumplastöverdrag för ordinarie
öronplatta. GN Netcom – lika komfortabelt som säkert att använda.
I GN 2100 – serien ingår också GN 2100 USB med högkvalitativt ljud i HiFi Stereo för att vara anpassad
även för lyssning på musik. Direktanslutning för datorns USB-port och installation via Plug & Play. Reglage
för ljudvolym och mikrofonsekretess. Microsoft Windows® certifierad.
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GN 2100 för traditionell telefoni och GN 2100 IP
Funktioner

Fördelar

Lättviktsdesign:
25 g (Mono öronkrok/öronring)

Säkerställer användarens höga krav på god telefonikomfort under hela arbetsdagen

Solid design:
Laboratoriumtestad mikrofonarm
Mer än 1 000 000 enheter i drift världen över

Högkvalitativ konstruktion säkerställer lång livslängd

Välj mellan tre olika öronplattor och öronkuddar

Tillgodoser det behov av komfort som önskas

Tre olika mikrofonalternativ:
Ej bullerdämpande (Omni)
Bullerdämpande (NC) (GN 2100 IP)
Extra bullerdämpande (UNC)

Den bullerdämpande teknologin filtrerar helt eller delvis bort oönskat bakgrundsljud

Mikrofonarm Flex:
Vår populära juster- och böjbara mikrofonarm

För bästa röstupptagning placeras mikrofonarmen med NC- eller UNC-mikrofon parallellt med munnen,
2 cm ifrån

PeakStop™ teknologi – max. 118 dB SPL (RMS)*
enligt UL-60950-1

Skyddar din hörsel effektivt mot plötsliga höga ljud från din telefon

Anslutningsmöjligheter:
Snabbkontakt (QD)
USB-adapter

Framtidssäker design medger uppgradering från traditionell telefoni till IP telefoni. För bästa kommunikation för IP-telefoni via dator används vår USB-adapter

* Sound pressure level (Root Mean Square), dvs. ljudtrycksnivå mätt som effektivt ljudvärde.
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Säkerhet
GN 2100 – serien uppfyller kraven för elektriska uthållighetstester och impulstester i den internationella standarden IEC 60950.
GN 2100 uppfyller också kraven i EN 60950, AS/NZS 3260 och UL 60950 – standarderna.
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