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* Endast Bluetooth-varianten

Finns också som monovariant. 
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DATABLAD USBJABRA BIZ™ 2400 II

LÄS MER
JABRA.SE/BIZ2400II

FUNGERAR MED

DE BÄSTA BLEV 
PRECIS BÄTTRE

DET BÄSTA BLEV PRECIS BÄTTRE
Jabra BIZ 2400 II-serien av headset utformades med ett mål i 
åtanke; att bli världens bästa trådbundna headset för contact 
centers. Den nya uppdaterade versionen av Jabra BIZ 2400 II 
har förbättrats med extra bullerdämpning och ljudchockskydd 
samt extra vaddering för en ännu bekvämare huvudbåge. 
Jabra BIZ 2400 II är 40% lättare än konkurrerande headset, har 
en 360-graders mikrofonarm och mycket tålig Kevlarsladd. 
Denna nya version har allt du kan förvänta dig och lite till.   
Tillgänglig i tre olika bärstilar för för mono och huvudbåge för 
duo.

TYDLIGARE SAMTAL
Jabras BIZ 2400 II är utformad för att leverera ett högklassigt ljud 
oavsett ljudnivån i ditt contact center. Med de förbättrade 
högtalarna i öronkåporna hör dina säljare kunderna bättre än 
någonsin förut, vilket ger en överlägsen upplevelse och tydligare 
samtal. En mängd olika bärstilar erbjuds för att passa säljarnas 
egna önskemål och Peakstop-tekniken garanterar att höga ljud 
elimineras. Resultatet är kristallklara och tydliga samtal.
 
TÅL DET MESTA
Jabras BIZ 2400 II är utfprmat för att hålla – oavsett var och hur 
det används. Endast Jabra BIZ 2400 II har funktioner som 
Kevlarförstärkta kablar, guldpläterade kontakter och den mycket 
tåliga FreeSpin-mikrofonarmen som kan vridas 360 grader. Med 
allt detta klarar det de mest krävande av miljöer. Med tre års 
garanti är din headsetinvestering skyddad med Jabra.

KOMFORT INNEBÄR PRODUKTIVITET
En komfortabel medarbetare är en glad och produktiv 
medarbetare. Med lyxiga öronkuddar och extra vaddering i 
headsetet är dina medarbetare komfortabla och mer 
produktiva under längre tid.

http://JABRA.SE/BIZ2400


Nedan följer en tabell över alla tillgängliga artikelnummer för Jabra BIZ 2400 II USB samt bärstilar och funktioner för varje variant.

JABRA BIZ 2400 II-SERIEN ÖVERSIKT – TRÅDBUNDET HEADSET FÖR DATORTELEFONER
Artikelnummer Mono Duo Tre olika bärstilar Optimerat för Microsoft 

Skype for Business
Vanliga UC-

datortelefoner
Omprogrammerbar 

kontroller
Bluetooth-kontroller

2496-823-209 x x x x

2496-823-309 x x x x

2496-829-209 x x x x

2496-829-309 x x x x

2499-823-209 x x x

2499-823-309 x x x

2499-829-209 x x x

2499-829-309 x x x
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JABRA BIZ™ 2400 II 

För mer information, gå till Jabra.se

DATABLAD USB

JABRA BIZ 2400 II PRODUKTFÖRDELAR

Nedan följer en lista med funktioner som finns som standard för varje USB-variant av BIZ 2400 II

KÖP TILLBEHÖR TILL DITT HEADSET
Se tabellen nedan för en lista över tillgängliga tillbehör till BIZ 2400 II. Kontakta er Jabra-representant för mer information.

14121-15 Nackbygel Endast monovarianten

14121-20 Huvudbåge Endast monovarianten

14121-18 Öronkrok (small och medium) Endast monovarianten

14101-17 Eargels för öronkrok Fem per paket, endast monovarianten

14101-48 Öronkuddar med konstläderöverdrag (medium) Tio per paket

14101-49 Öronkuddar med konstläderöverdrag (large) Tio per paket

14101-50 Öronkuddar med skumplastöverdrag (large) Tio per paket

14101-51 Huvudbågeskudde Fem per paket

14101-31 Bärfodral Tio per paket

14101-40 Bärväska Tio per paket

14101-52 Klädklämma Tio per paket

Artikelnummer Tillbehör till Jabra BIZ 2400 II Beskrivning

* Endast Bluetooth-varianten

IntellitoneTM

Intellitone är en funktion som skyddar hörseln** 
 
Intellitone uppfyller EU:s och USA:s föreskrifter och garanterar 
därmed att slutanvändarna inte utsätts för mer än 85 db i 
genomsnitt från enheten.  
 

PeakstopTM 
Säkert ljud med överlägset hörselskydd**
PeakStop-teknik eliminerar omedelbart potentiellt skadliga höga 
ljud eller toner innan de når öronen och håller ljudet på en säker 
nivå för att skydda din hörsel. 

Prata bekvämt
Var snäll mot öronen
Fullständig komfort garanteras med en mängd olika stilar som 
matchar dina individuella behov och passformskrav. Våra lätta, 
ergonomiskt designade ramar tillsammans med mjuka öronkuddar 
och justerbar huvudbåge och mikrofonarm garanterar att headsetet 
känns bekvämt under hela dagen. 
 
Bullerdämpande mikrofon 
Reducerar oönskat bakgrundsljud
Bullerdämpande mikrofoner reducerar oönskat bakgrundsljud och är 
lämpliga i öppna och livliga kontorsmiljöer.

Röstvägledning* 
Meddelar när headsetet är anslutet
Ett röstprogram för att försäkra att slutanvändaren alltid vet exakt när 
headsetet är anslutet och redo att börja ringa och ta emot samtal 
 

HiFi-ljud 
Njut av perfekt ljudkvalitet
Lev dig in i musiken med HiFi-ljud. Tillgängligt över hela 
ljudfrekvensområdet. 
 
Kevlar®-förstärkta kablar
Ökad tålighet för hållbarhet av företagsklass 
Jabras headset med Kevlarförstärkta kablar innehåller samma material 
som används i skottsäkra skyddsvästar. Detta innebär att kablarna 
tål mer och är mer hållbara än alternativen, vilket sänker den totala 
ägandekostnaden.

 
Jabras FreeSpin™-mikrofonarm 
Minskar risken för att gå sönder vid justering 
Med Jabras FreeSpin-mikrofonarm kan du vrida mikrofonarmen hela 
360 grader. Användaren kan således placera mikrofonen precis hur de 
vill. – utan att behöva oroa sig för att göra sönder den. 

** Mer information om hörselskyddsfunktioner finns på:  
Jabra.com/hearingprotection

http://www.JABRA.SE/BIZ2400
http://www.jabra.se

