JABRA STEALTH UC

PRODUKTBLAD

Bluetooth®-monoheadset
Kompatibelt med alla enheter med Bluetooth-stöd
Skype for Business-certifierad
Helt UC-kompatibelt

FRIHET ATT GÖRA MER
Jabra Stealth UC tar Bluetooth®-headset till en ny nivå
genom att vara först att använda den banbrytande
batteritekniken microPOWER, som möjliggör en betydligt
mindre och diskretare design, längre taltid och bättre
komfort.
Dedikerad röststyrningsknapp
Låt telefonen ligga i fickan. Aktivera Siri och Google Now
genom att trycka på en dedikerad knapp direkt på headsetet.
Högkvalitatitv ljudupplevelse – inga störande ljud!
Headsetet har den senaste och mest avancerade
ljudförbättrande tekniken. Jabra Noise Blackout™ reducerar
störande bakgrundsljudet under dina samtal, och
tillsammans med HD Voice garanteras ett kristallklart ljud
för alla deltagare i samtalet.
Överlägsen komfort
Med Jabra Stealth UC får du en helt ny komfort. Headsetet är
betydligt mindre och lättare; dess låga vikt är perfekt
balanserad i örat. Det är så diskret och bekvämt att du
knappt märker att du har det på dig!

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA JABRA STEALTH UC
§ Röststyrning
§ Jabra Noise Blackout och HD Voice*
§ Lätt design och Ultimate Comfort Eargels
*Beror på nätverket

HITTA MITT JABRA

Med appen Jabra Assist
För iOS och Android

SKYPE FOR BUSINESS-CERTIFIERAD
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FRIHET
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SNABBSTARTSGUIDE - KOM IGÅNG PÅ UNDER 5 MINUTER
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(Via Bluetooth-adaptern Jabra Link 360)
theheadsetet.
headset on.
1.1.	STurn
lå på
2.2. 	A
nslutand
Bluetooth-adaptern
Jabra Link
Press
hold (3 secs) the Answer/end
360
tilluntil
ett ledigt
USB-uttag
på din
dator
button
the Bluetooth
indicator
flashes
blue
andSvara/avsluta-knappen
pairing mode is announced
in the
3. 	H
åll in
i tre
headset. Follow
the voice-guided instructions.
sekunder
tills Bluetooth-indikatorn
blinkar blått och ihopparningsläget
CONNECT
TO MOBILE
DEVICE
(USING
meddelas
i headsetet.
Följ
de NFC)
röststyrda
anvisningarna.
Headsetet
1. Ensure that NFC is enabled on your mobile
och
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device.
2. föranslutna.
Slowly slide the NFC zone of the headset

Headsetet kan bäras
på båda öronen.
Extra eargels och öronkrokar
ingår i förpackningen.
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SÄTTA FAST ÖRONKROKEN

against the NFC zone of the mobile device

ANSLUTA
TILL EN MOBIL
ENHET (Via NFC)
until a connection
is confirmed.
1. 	Kontrollera att NFC är aktiverat på din
1 mobila enhet.
2. 	Dra långsamt headsetets NFC-område
mot den mobila enhetens NFC-område
tills en anslutning bekräftas.

3 ANVÄNDA

Svara/avsluta-knappen
Röstknapp
Bluetooth-indikator

På/av-knapp

Mikrofoner

På/av

Dra på/av-knappen till önskat läge

Svara/avsluta samtal

Tryck på svara/avsluta-knappen

Avvisa samtal

Håll in svara/avsluta-knappen i en
sekund

Ring upp senaste
numret

Två tryck på svara/avsluta-knappen
när du inte sitter i samtal

Aktivera röststyrning
(beroende på
telefon)

Tryck på röstknappen

Högtalarvolym

Använd volymkontrollen på
den anslutna mobila enheten

USB-laddningsport

VISSTE DU?
Appen Jabra Assist kan hjälpa dig att hitta ditt headset via
GPS-spårning. Ladda ner appen Jabra Assist nu till din
Android™- eller iOS-enhet.

LADDA HEADSETET
Dra tillbaka laddningsluckan för att exponera USB-laddningsporten. Det tar ca två timmar att fulladda batteriet.












Knapp för fjärraktivering av Siri/Google Now från din mobiltelefon
Jabra Noise Blackout med dubbla mikrofoner reducerar bakgrundsljudet
HD Voice* för högkvalitativt ljud
NFC** för enkel ihopparning
Strömma musik, podcasts eller GPS-riktningar
Upp till sex timmars taltid
Håll dig uppkopplad via en mycket liten Bluetooth-adapter
HD-ljud med bullerdämpning
Överlägsen komfort i en liten design
Dedikerad röststyrningsknapp
*Beror på nätverket

JABRA.SE

**Beror på enhet

DATASHEET_SE_JABRA_STEALTH_06/14

FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER

