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GN Netcom är en världsledande leverantör av innovativa headsetlösningar. GN Netcom utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter under varumärket Jabra.
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Jabra PRO™ 920

ENKELT. PROFESSIONELLT. PRISVÄRT.

Jabra PRO 920 är ett professionellt trådlöst headset som är 

designat för att användas tillsammans med bordstelefoner. 

Jabra PRO 920 har alla de viktiga funktioner som behövs i 

ett trådlöst headset till ett mycket attraktivt pris och med 

stilfull design.

ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KOMFORT

Jabra PRO 920 befriar användarna från sina skrivbord och 

gör det möjligt för dem att enkelt hämta dokument och göra 

flera saker samtidigt som de talar i telefon. Användarna kan 

använda headsetet upp till 120 meter från sina skrivbord. 

Dessutom förebygger headsetet smärtor i nacke, axlar och 

armbågar som orsakas av att luren kläms fast mellan örat 

och axeln, eller att armen generellt belastas då användaren 

håller i telefonluren. 

ÄKTA KVALITETSLJUD

Jabra PRO 920 erbjuder kristallklart ljud och kvalitets-

förbättrande funktioner såsom Jabra SafeTone™ som 

skyddar hörseln genom att kapa plötsliga, höga ljud 

och säkerställer jämna ljudnivåer under hela dagen. 

Den bullerdämpande mikrofonen reducerar oönskade 

bakgrundsljud från kontoret. 

ENKELT ATT INSTALLERA. ENKELT ATT ANVÄNDA.

Jabra PRO 920 är kompatibelt med de flesta bordstelefoner, 

såsom analoga, digitala, IP eller SIP. En röstguide hjälper dig 

genom installationen och enkla, användarvänliga knappar 

gör det enkelt att hantera samtal från headsetet.

1.    Kristallklart ljud och säkra ljudnivåer

2.  Mjuka, bekväma öronkuddar 

3.  Bullerdämpande mikrofon

4.   Knapp för att besvara/avsluta samtal 

5.   Separata knappar för att akivera sekretess och justera 

ljudvolymen

6.  Justerbar huvudbåge så att headsetet sitter perfekt

7.  LED-lampa med batteri-, sekretess- och ljudlänks-  

   indikatorer

HEADSET FÖR BORDSTELEFONER 

TRÅDLÖS  
KOMMUNIKATION 
STARTAR HÄR! 
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FUNKTIONER FÖRDELAR

Anslutning till bordstelefon Upplev trådlös kommunikation och ökad produktivitet

Trådlös DECT-teknik Stabil trådlös teknik förhindrar störning från t ex WIFI

Upp till 120 meters* räckvidd på kontoret Öka produktiviteten och komforten. Gör flera saker samtidigt och hantera dina samtal var du än 
befinner dig på kontoret

Upp till 8 timmars samtalstid Tala hela dagen. Inget behov att ladda headsetet under arbetstid

Funktionsknappar på headset:
– Besvara/avsluta samtal
– Volym
– Sekretess

Separata funktionsknappar säkerställer användarvänlig samtalshantering

Funktion för automatiskt viloläge Spar energi när headsetet är inaktivt under längre perioder

Bullerdämpande mikrofon Ökad taltydlighet då bakgrundsljuden på kontoret reduceras

DSP-teknik (Digital Signal Processing) Hör och hörs tydligare med digitalt förbättrat tal

Headsetvikt: 27 g Lättviktig headsetdesign för användning under hela arbetsdagen

Funktion för att ställa in räckvidden Anpassa räckvidden för att justera för antalet headset på en yta

Minimal energiförbrukning med Jabra
IntelliPower system

Headsetet justerar automatisk energikonsumptionen och basenheten är optimerad för låg 
energiförbrukning. Detta spar energi och minskar koldioxidutsläppen

Standbytid 36 timmar Headsetet behöver inte laddas så ofta

Snabb batteriladdning Headsetet är helt laddat på mindre än tre timmar. Det laddas 50 % på 50 minuter. 
Det laddas 20 % på 20 minuter

Röstguide Att installera ditt headset har aldrig varit enklare. En röst guidar användarna genom varje steg

Konferensläge Upp till fyra Jabra PRO 920-headset kan paras ihop med en basenhet för att hålla ett 
konferenssamtal

Batteristatusindikator Batteriikonen visar användaren om batteriet laddar och när batteriet är svagt

Mono-headset med tre bärstilar:
– Huvudbåge ingår
– Nackbygel (tillval)
– Öronkrok (tillval)

Användarna kan välja den bärstil som passar dem bäst

Uppgraderingsbar mjukvara Anslut bara servicesladden till datorn och uppgradera enheten via www.jabra.se/pcsuite. 
Servicekabeln finns att tillgå som tillbehör

Säkerhet: kryptering mellan headset och basenhet Säker konversation. Ingen kan tjuvlyssna

Jabra SafeTone™-teknik Följer lagar och regler om buller på arbetsplatsen**: Skyddar din hörsel genom att kapa 
ljudtoppar och plötsliga, höga ljud (PeakStop™-skydd) och säkerställer genomsnittliga ljudnivåer 
under hela arbetsdagen (IntelliTone™) 

Besvara/avsluta på avstånd
- Elektronisk svarsfunktion (EHS)
- Mekanisk lurlyftare

Jabras elektroniska svarsfunktion (EHS) gör det möjligt för användare att besvara/avsluta 
samtal och aktivera sekretess från headsetet. EHS-sladd finns att tillgå som tillbehör.  
Om bordstelefonen ej stödjer elektronisk svarsfunktion kan mekanisk lurlyftare användas.

Kompabilitet Jabra PRO 920 är kompatibel med alla ledande telefonsystem

Två års garanti Det är en trygghet att under en tvåårs-period kunna hävda garanti, att få produkten utbytt  
under denna tvåårs-period.

*  Räckvidden varierar beroende på vilken miljö 
headsetet används i

**  “Övre gränsvärde” i EU-direktiv 2003/10/EC.

SÄKERHET
Jabra PRO™ 920 uppfyller kraven i den internationella standarden IEC 60950-1.
Den uppfyller även säkerhetsstandarden för IT-utrustning i EN 60950, AS /NZS 60950 och UL 
60950.

 
 
 

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN TILLBEHÖR

Headset, basenhet, huvudbåge, strömadapter, snabbstartguide,  
CD med installationsmanual, telefonsladd, garantiblad

Extra huvudbåge, öronkrok, nackbygel, extra öronkuddar, separat 
headset, headsetladdare, strömadapter, Jabra EHS-sladd, telefonsladd, 
servicesladd (uppdatering mjukvara), mekanisk lurlyftare

FUNKTIONER & FÖRDELAR

Jabra PRO™ 920


